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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, 

karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat 

sekarang secara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk memaparkan serta 

penyelesaian dari masalah yang diteliti. 

Menurut Arikunto (2010:3) bahwa: “penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain 

yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi 

terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi 

pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi 

dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.”  

Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah metode yang 

digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian ilmiah dengan tujuan untuk 

memecahkkan masalah yang sedang diteliti yaitu pengaruh pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR), price earning ratio (PER), book value 

(BV), earning per share (EPS) terhadap harga saham. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. 
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3.3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. 

Menurut Silaen & Widiyono (2013) data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka yang dapat dihitung secara matematik dan analisis secara 

statistik. Penggunaan data kuantitatif dalam penelitian, dinilai lebih objektif, 

karena bersifat konkret untuk dijadikan bukti ilmiah. Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:137) data 

sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang 

berasal dari berbagai sumber. Sumber data diambil dari situs web resmi Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. dan www.sahamok.com. 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2014-2017. 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi Perusahaan Makanan dan Minuman 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk 11 juni 1997 

2 ALTO Tri Banyan Tirta.Tbk 10 juli 2012 

3 CAMP Campina Ice Cream Industry.Tbk 19 Desember 2017 

4 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia.Tbk 09 Juli 1996 

5 CLEO Sariguna Primatirta.Tbk 05 Mei 2017 

6 DLTA Delta Djakarta.Tbk 12 Februari 1984 

7 HOKI Buyung Poetra Sembada.Tbk 22 Juni 2017 

8 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk 07 Oktober 2010 

9 INDF Indofoof Sukses Makmur.Tbk 14 Juli 1994 
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 10 MLBI Multi Bintang Indonesia.Tbk 17 Januari 1994 

11 MYOR Mayora Indah.Tbk 04 Juli 1990 

12 PCAR Prima  Cakrawala Abadi.Tbk 29 Desember 2017 

13 PSDN Prasida Aneka Niaga.Tbk 18 Oktober 1994 

14 ROTI Nippon Indosari Corpindo.Tbk 28 Juni 2010 

15 SKBM Sekar Bumi.Tbk 05 Januari1993 

16 SKLT Sekar Laut.Tbk 08 September 1993 

17 STTP Siantar Top.Tbk 16 Desember 1996 

18 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.Tbk 02 Juli 1990 

 Sumber: www.sahamok.com     

3.4.2. Sampel 

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

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus sehingga 

layak dijadikan sampel dengan kriteria : 

1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. 

2. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, yang melaporkan 

laporan corporate  social responsibility (CSR) dan laporan keuangan dengan 

berlaba secara berturut-turut selama tahun 2014-2017. 

Tabel  3.2  Seleksi Sampel 

No Keterangan  Jumlah  

1 Perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2017 

 

18 

2 Perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI yang tidak melaporkan 

laporan corporate  social responsibility dan 

tidak berlaba secara berturut-turut tahun 

2014-2017. 

 

 

(10) 

 Jumlah sampel akhir yang digunakan 8 

   Sumber: www.sahamok.com 

http://www.sahamok.com/
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Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel di atas maka diperoleh 

perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak delapan 

perusahaan. Berikut merupakan daftar nama perusahaan dari perusahaan yang 

menjadi sampel dan telah memenuhi kriteria pada penelitian ini: 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Perusahaan Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2017 

No Kode Nama Perusahaan 

1 DLTA Delta Djakarta.Tbk 

2 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur.Tbk 

3 INDF Indofoof Sukses Makmur.Tbk 

4 MLBI Multi Bintang Indonesia.Tbk 

5 MYOR Mayora Indah.Tbk 

6 ROTI Nippon Indosari Corpindo.Tbk 

7 SKBM Sekar Bumi.Tbk 

8 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.Tbk 

  Sumber: www.sahamok.com 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

Menurut Silaen & Widiyono (2013) dokumentasi yaitu peninggalan tertulis 

mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi 

waktu relatif belum terlalu lama. Teknik dokumentasi adalah suatu cara 

pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-

catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, buku, surat kabar, dan 

lain sebagainya. Data yang diambil adalah data tahunan periode 2014-2017. 

3.6. Definisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Menurut   Sugiyono   (2014:38)   variabel   penelitian   adalah  segala  

sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja  yang  mempunyai  variasi tertentu  yang dapat 

ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 



40 
 

 
 

1. Variabel Dependen ( Terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini harga saham 

menjadi variabel terikatnya yang pengukurannya berdasarkan harga saham 

penutupan akhir tahun (*price closing), karena dianggap harga saham 

penutupan akhir tahun ini sudah mewakili turun naiknya harga saham pada 

satu periode. 

2. Variabel Independen ( Bebas) 

Variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Adapun variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah : 

a) Corporate  social responsibility (CSR) 

Menurut Rongiyati (2008) dalam Sjamsi, et al 2017 memberikan 

pengertian bahwa CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik 

yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan 

hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen 

perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan 

berkelanjutan.  

Dengan mengungkapakan informasi-informasi mengenai operasi 

perusahaan sehubungan dengan lingkungan diharapkan perusahaan bisa 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa dalam melaksanakan 

aktivitasnya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata 

melainkan   perusahaan   juga   memperhatikan dampak  yang  ditimbulkan  
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            terhadap lingkungan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman laporan 

keberlanjutan Global Reporting Initiative versi 4 untuk menjadi pedoman 

bagi peneliti dalam pengungkapan CSR. Setelah dianalisa dengan GRI 

versi 4 ini dapat dihitung dengan Jumlah data yang diungkap dibagi 

dengan Jumlah data yang tersedia. 

        =  
    

   
   

Keterangan: 

CSRDIj      : Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

perusahaan j 

Xij         : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika 

item i tidak diungkapkan 

nj                : Jumlah kriteria pengungkapan corporate social responsibility         

(CSR) untuk perusahaan j, nj ≤ 91 

b) Price earning ratio (PER) 

Menurut Rahardjo (2009:138) PER ini dihitung dengan membagi 

harga pasar per lembar saham (market price per share) dengan 

penghasilan per lembar saham (earning per share) ini digunakan untuk 

membandingkan peluang investasi. 

 Price Earning Ratio   =   
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c) Book value ( BV) 

Menurut Brigham dan Houston (2015:151) rasio pasar suatu saham 

terhadap nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atas 

perusahaan. Perusahaan di pandang baik oleh investor- yang artinya 

perusahaan dengan laba arus kas yang aman serta terus menerus 

mengalami pertumbuhan. 

 Nilai buku per lembar saham   =  
             

                    
 

d) Earning per share (EPS) 

Menurut Fahmi (2011:138) EPS ini merupakan bentuk pemberian 

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap 

lembar saham yang dimiliki. 

Earning Per Share    =  
                         

                        
 

3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:244) metode/teknik analisis data adalah cara 

pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat diberi interpretasi, hasil 

pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews versi 9. Teknik 

analisis data yang digunakan  untuk mengetahui pengaruh CSR, PER, BV dan 

EPS terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman dengan 

menggunakan estimasi analisis data panel dengan model analisis ekonometrika.  
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Dari variabel-variabel ini, dapat dibentuk persamaan regresi berganda 

(multiple regression). 

Y =   +      +      +      +      + ₑ 

Keterangan  : 

Y      = Harga saham 

   = Konstanta 

  ,   ,   ,      = Koefisien regresi 

            = CSR 

            = PER 

                          = BV 

                          = EPS 

ₑ = Standar eror 

3.7.1. Statistik Deskriptif 

Menurut Sarwono (2016) statistik deskriptif dipergunakan untuk 

memberikan gambaran data yang kita punya secara deskriptif. Nilai-nilai umum 

dalam statistik deskriptif diantaranya adalah rata-rata, simpangan baku, nilai 

minimal, nilai maksimal dan jumlah. Nilai-nilai ini bermanfaat memberikan 

gambaran umum mengenai variabel-variabel yang kita teliti sehingga kita dapat 

menjelaskan karakteristik data yang ada dengan menjelaskan besaran nilai-nilai 

tersebut. 

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji  asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Agar dalam analisis 

regresi diperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan.  
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Menurut  Suliyanto (2011:69-125) ada beberapa macam uji asumsi klasik 

yaitu: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah 

terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual 

dikatakan berdistribusi normal jika residual terstandarisasi tersebut sebagian besar 

mendekati nilai rata-rata. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal 

jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-

shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai titik terhingga. Berdasarkan uji 

normalitas tersebut  maka uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel 

(unvariate) tetapi hanya terdapat nilai residual terstandarisasinya (multivariabel). 

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji Histogram dan 

Jarqua-Bera. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati 

sempurna antar dua variabel bebas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau 

sempurna diantara variabel bebas atau tidak.  Jika dalam model regresi terbentuk 

terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model 

regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas. Dalam penelitian 

ini menggunakan uji multikolinieritas dengan uji VIF (Variance Inflation Factor). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi 

memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang 

diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas. Masalah 

heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-

section. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas dengan 

uji White. 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual 

pada satu pengamatan lain pada model regresi. Uji korelasi digunakan bertujuan 

mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi 

diuraian menurut waktu (time-series) atau ruang (cross section). Umumnya untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dilakukan dengan Uji Breusch-Godfrey (B-Gtest) 

serial LM Test. 

3.7.3. Regresi Data Panel 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Menurut Yamin 

dkk (2011:199) data panel merupakan gabungan antara data cross-section (silang) 

dan data time series (deret/runtut waktu). Data cross-section merupakan data 

dimana setiap observasi diidentifikasi dengan menggunakan ID unik sedangkan 

data  time  series  merupakan data  dimana  setiap  observasi diidentifikasi dengan  

menggunkan waktu dan tanggal.  
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Menurut Yamin dkk (2011:200-201) ada tiga jenis metode regresi data 

panel yaitu: 

1. Common Effect 

Estimasi data panel dengan mengkombinasikan data time series dan cross-

sections dengan menggunakan metode OLS.  

Persamaan untuk  common effect dengan persamaan berikut: 

Y   =    +           +   PER    +    BV   +  EPS    +  
  

 

Keterangan :  

   = Konstanta 

       = Corporate social responsibility (CSR) 

  PER = Price earning ratio(PER) 

   BV      = Book value ( BV) 

   EPS      = Earning per share (EPS) 

         = Standar error 

i =  Untuk menunjukkan objek ( perusahaan) 

t               =  Untuk menunjukkan waktu 

2. Fixed Effect 

Pendekatan ini, model data panel memiliki intercept yang mungkin 

berbeda, tetapi memiliki slope regresi yang sama. Suatu perusahaan memiliki 

intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu demikian juga dengan 

koefisien regresinya yang tetap dari waktu ke waktu (time invariant). Untuk 

membedakan  antara   perusahaan satu  dengan lainnya digunakan variabel dummy  

(semu). Persamaannya sebagai sebagai berikut : 
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  Y   =      +           +   PER    +    BV   +  EPS    +        

+       +       +              +        +        + 

       +   
  

 

Keterangan  : 

     = diberi notasi 0i untuk menunjukkan bahwa intersep untuk setiap 

perusahaan berbeda 

      = 1 untuk perusahaan DLTA dan 0 untuk perusahaan lainnya 

      = 1 untuk perusahaan ICBP dan 0 untuk perusahaan lainnya 

            = 1 untuk perusahaan INDF dan 0 untuk perusahaan lainnya 

      = 1 untuk perusahaan MLBI dan 0 untuk perusahaan lainnya  

     =  1 untuk perusahaan MYOR dan 0 untuk perusahaan lainnya 

     =  1 untuk perusahaan ROTI dan 0 untuk perusahaan lainnya 

     =  1 untuk perusahaan SKBM dan 0 untuk perusahaan lainnya 

     =  1 untuk perusahaan ULTJ dan 0 untuk perusahaan lainnya 

3. Random Effect 

Metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar 

waktu dan antar individu antar perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa 

setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat 

random atau atokastik. Persamaan random effect sebagai berikut : 

Y   =    +           +   PER    +    BV   +  EPS    +     

Pengujian  model  yang  ini  dilakukan  dalam  pemilihan  jenis  model 

regresi data panel ada dua yaitu : 
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a. Uji Chow (F Statistik) 

Uji Chow (F Statistik) adalah pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah model yang digunakan adalah common efect atau fixed 

effect. Rumus yang digunakan dalam test ini adalah: 

 Hipotesis  : 

     = Model common effect 

     = Model fixed effect 

Pengujian ini mengikuti distribusi F Statistik, dimana jika F lebih besar 

dari F tabel, maka    ditolak. Nilai Chow menunjukkan nilai F statistik 

dimana bila nilai chow yang didapat lebih besar dari nilai F tabel berarti yang 

digunakan adalah model fixed effect. 

b. Uji  Haussman 

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah model fixed effect 

atau model random effect. Model uji haussman yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Hipotesis  : 

    = Model random effect 

    = Model fixed effect 

Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

berganda ( multiple regression). Analisis regresi linier berganda ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh tingkat harga saham sebagai variabel dependen 

terhadap variabel independen. 
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3.7.4. Pengujian Hipotesis 

Setelah mendapatkan model penelitian yang baik, maka dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis penelitian ini. Untuk menguji hipotesis dilakukan 

dengan pengujian Uji T dan Uji Koefisien Determinasi (  ). 

1. Uji  Hipotesis Parsial (Uji T) 

Menurut Sugiyono (2013:257) uji t digunakan untuk menguji 

variabel-variabel bebas secara individual (parsial) berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

        dengan         . Apabila                  dengan signifikan 

dibawah 0.05 (5%) maka secara individual (parsial) variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel ikat, begitu juga sebaliknya. 

2. Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Menurut Santoso (2001) dalam Priyatno (2010) koefisien 

determinasi (  )adalah koefisien yang menentukan persentase pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase 

tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (CSR, PER, 

BV, EPS) dapat menjelaskan variabel dependen (harga saham).Semakin 

besar koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, persamaan regresi yang 

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. 

 

 

 


