
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di bursa efek indonesia. waktu penelitian ini dimulai pada bulan 

maret tahun 2018 dan pada periode pengamatan pada tahun 2014-2016. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014: 80) populasi merupakan wilaya generalisasi 

yang terdir atas subyek atau objek yang memiliki karakter atau kualitas tertentu 

yang di tetapkan oleh seorang peneliti untuk di pelajari yang kemudian ditarik 

sebuah kesimpulan. Populasi yang di lakukan dalam penelitian adalah perusahaan 

manufaktur aneka industri yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 

2014-2016. 

Adapun perusahaan manufaktur aneka industri yaitu kelompok industri 

yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan bermacam-macam 

kebutuhan masyarakat. Contohnya, industry makanan dan minuman, aneka 

sandang, aneka kimia dan serat, serta aneka bahan bangunan. 

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2014 : 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan kata lain populasi 

sehoingga hasil penelitian yang berhasil di peroleh oleh sampel dapat di 
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generalisasi pada populasi.  Sampel dan penelitian ini adalah seluruh aneka 

industri yang ada di perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2014-2016. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan penelitian, mengenai 

siapa saja yang pantas (memnuhi syarat) untuk di jadikan sampel. Adapun kriteria 

yang di gunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek 

indonesia 2014-2016 

2. Perusahaan telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan untuk 

tahun 2014-2016 

3. Perusahaan yang memiliki  laba bersih periode 2014-2016.  

Tabel III.1 

Kriteria pemilihan sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di bursa efek indonesia 2014-2016 

44 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun 

2014-2016 

(15) 

3 Perusahaan yang tidak memilik laba bersih 2014-

2016 

(18) 

Terpilih sebagai sampel 11 

 

 

Adapun perusahaan yang di jadikan sampel dilihat pada tabel III.2 
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Tabel III.2 

  Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra otoparts tbk 

3 BATA Primarindo Asia Infrastructure Tbk 

4 BRAM Indo Kordsa Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 JECC Jembo cable company tbk 

7 KBLI Kmi Wire And Cable Tbk 

8 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 

9 SCCO Supreme Cable Manufacturing And Commerce Tbk 

10 STAR Star Petrochem Tbk 

11 TRIS Trisula International Tbk 

  

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah ada atau data yang sudah 

dikumpulkan oleh pihak tertentu yang peneliti tinggal mengolah data tersebut.  

Data penelitian ini berupa laporan keuangan dan annual report yang bersumber 

dari indo nesian capital market directory (ICDM). 

Data yang di gunakan adalah alporan keuangan di perusahaan manufacture 

selama periode pengamatan yang di keluarkan oleh perusahaan sampel. Data 

lapran keuangan yang di ambil di publikasikn oleh bursa efek indonesia melalui 

www.idx.co.id perusahaan yang ada di aneka industri selama periode 2014-2016 

(17 X 3 : 51). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang 

dilakukan dengan mengambil data yang berasal dari sumber kedua atau telah 

http://www.idx.co.id/
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tersedia seperti nama dan kode perusahaan yang termasuk dalam perusahaan 

manufaktur aneka industri di bursa efek indonesia, laporan keuanagn atau rasio 

keuangan yang menjadi sampel selama periode penelitian.  

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan  variabel terikat  yaitu nilai 

perusahaan, Sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu kinerja keuangan 

menggunakan rasio-rasio REO, ROA, dan EPS 

3.5.2 Devinisi Operasional Variabel 

3.5.2.1.  Nilai Perusahann 

Nilai perusahaan yang yang tinggi menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi. Menurut Fau (2015), kekayaan pemegang saham dan 

perusahaan dipresentasikan oleh harga  pasar  dari   saham   yang  merupakan   

cerminan   dari   keputusan investasi, pendanaan (financing) dan manajemen aset. 

1.5.2.1.1 Tobins’Q 

Rasio ini diukur dari nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku total 

kewajiban kemudian dibagi dengan nilai buku total aset. Tobin’s Q merupakan 

ukuran yang lebih teliti karena memberikan gambaran yang tidak hanya pada 

aspek fundamental, tetapi jugasejauh mana pasar menilai perusahaan dari 

berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor Hariati (2015) 
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Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

pertumbuhan yang baik. Selain itu, perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi 

umumnya menggambarkan bahwa perusahaan memiliki brand image yang sangat 

kuat. Sedangkan perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang rendah umumnya 

berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil 

Nilai pasar perusahaan diukur dengan Tobin’s Q yakni: 

                                                   
 

Keterangan: 

Q                                        :  nilai perusahaan 

EMV (nilai pasar ekuitas) :  closing price saham x jumlah saham yang beredar 

D                                        :  nilai buku dari total hutang  

EBV                                 :  nilai buku dari total aset. 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro dalam Fau (2015), nilai perusahaan 

merupakan  persepsi  investor  terhadap  tingkat  keberhasilan  perusahaan yang 

terkait erat dengan harga sahamnya. Martono dan Harjito (2008), menyatakan 

bahwa nilai perusahaan dapat mencerminkan nilai aset yang dimiliki perusahaan 

seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu surat berharga yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi 

oleh kondisi emiten. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah 

kemampuan perusahaan membayar deviden. 

3.5.2.2. Kinerja keuangan  

Menurut Mulyadi, (2010 : 136) standar perilaku Dapat  berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang di tuangkan dalam anggaran. Sedangkan 

menurut suta (2009 : 112) kinerja perusahaan dibagi menjadi dua yaitu kinerja 

operasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional adalah penentuan secara 
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periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, truktur organisasi 

dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah di tetapkan 

sebelumnya. Dari rasio tersebut, yang berkaitan langsung denan kepentingan 

analisis kinerja keuangan yaitu rasio rentabilitas dan probabilitas dan dalam 

penelitian ini return asset dipergunakan sebagai alat analisa utama dalam indikator 

oenilaian kinerja, 

3.5.2.3. Rasio Return  On Asset 

Dalam bukunya akuntansi basis pengambilan keputusan mendefinisikan 

return on asset yaitu sebagai rsasio imbalan aktiva yang merupakan suatu ukuran 

keseluruhan probabilitas perusahaan. ROA adalah  rasio yang digunakan untuk 

mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata 

lain, semakin tinggio rasio itu maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memeroleh keuntungan bersih. Hasil pengemblian investasi atau return on 

invesment (ROI) atau return on total asset (ROA) merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang di gunakan dalam perusahaan. 

ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas  manajemen dalam 

mengelola investasionya. Adapun rumus ROA adalah sebagai berikut : 

Return on Assets:   
Laba Bersih 

x  100%   
Total Aktiva 

 
3.5.2.4.Return On Equity 

Menurut fahmi (2012) dalam bukunya yang berjudul manajemen investasi 

adalah laba setelah pajak yang di peroleh perusahaan di bagi dengan modal 

pemilik dan untuk menilai besarnya modal pemilik di berikan sebagai modal 

dalam kinerja keuangan di perusahaan dan menilai seberapa besarnya pengaruh 
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modal pemilik dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut margaretha (2011) 

ROE adalah tingkat pengembalian yang di hasilkan oleh prusahaan untuk setiap 

satuan mata uang yang menjadi modal perusahaan. Dalam pengertian ini, seberapa 

besar perusahaan memberikan keuntongan hasil tiap tahunnya persatu mata uang 

yang diinvestasikan investor keperusahaan tersebut, adapun rumus ROE adalah 

sebagai baerikut : 

Return on Equity :  
 Laba Bersih 

x 100%  
 Ekuitas 
 

3.5.2.5.Earning Per Share 

EPS (Earning Per Share) merupakan salah satu analisis rasio yang berada 

pada sudut pandang investor atau pemilik perusahaan karena menunjukkan 

seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan per lembar saham. Menurut 

Tandelilin (2010:18), komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisis 

fundamental adalah Earning Per Share atau disebut dengan laba per lembar saham. 

Earning Per Share merupakan rasio yang banyak diperhatikan oleh calon investor, 

karena  informasi Earning Per Share merupakan informasi yang dianggap paling 

mendasar dan berguna yang dapat menggambarkan prospek earning perusahaan 

pada masa mendatang. 

Earning Per Share : 
 Laba Bersih Setelah Pajak  

Jumlah Saham Beredar 
 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat bantu menggunakan 

analisis statistik program SPSS. Data sekunder merupakan data penelitian yang di 

peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( di peroleh dan di 
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catat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan. 

Sebelum proses pencarian data sekunder di lakukan, kita perlu melakukan 

identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Identifikasi dapat di lakukan dengan cara 

membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :  

1. Apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang 

akan di teliti  

2. Data sekunder seperti apa yang di butuhkan, identifikasi data sekunder yang 

kita butuhkan akan membantu mempercepat dalam pencarian dan 

penghematan waktu serta biaya. 

 

3.7 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

diliat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.. 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian dalam 

penelitian ini menggunakan analisa grafik normal probability  plot.   

3.7.1.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2012: 110), uji multikolinearitas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). 
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3.7.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke   pengamatan   

yang   lain.   Jika   variance   dari   residual   satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heterokodastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heterokedastisitas. 

3.7.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t 

dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1 ) masalah autokorelasi 

sering terjadi pada data time series, sementara pada data cross section sangat 

jarang terjadi sehingga uji autokorelasi tidak wajib di lakukan pada penelitian 

yang menggunakan data cross section. Uji autokorelasi dapat di lakukan dengan 

melakukan uji durbin watson (DW). 

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan cara regresi linear berganda 

karena variabel independennya lebih dari satu.   Menurut Ghozali (2012: 96) 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

independen. 
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3.7.3 Uji Hipotesis 

3.7.3.1 Uji koefisien Regresi Simultan (uji f) 

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui positif atau tidak 

pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat maka 

digunakan probabilitas sebesar 5% (   = 0,05). 

Jika sig ≥ 0,05, maka Ho diterima.  

Jika sig ≤ 0,05, maka H1 ditolak. 

3.7.3.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (t) 

Dalam uji hipotesis dilakukan uji t (t-test). Uji t bertujuan untuk menguji 

pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen 

untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi. Untuk 

mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui signifikansi  atau  tidak  pengaruh  secara  parsial  variabel  

bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probabilitas sebesar 5% (= 0,05). 

Jika sig ≥ 0,05, maka Ho diterima.  

Jika sig ≤ 0,05, maka H1 ditolak. 

3.7.3.3 Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2012 : 97), koefisien determinasi, mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 1 dan 0. Nilai R
2 

yang kecil berati 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat terbatas. Secara  umum  koefisien  determinasi  untuk  data  silang  

(cross section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing- 

masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

 

 

 

 


