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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Untuk keperluan penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diambil dari laporan keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia, dan cepat 

didapat sedangkan kelemahannya ialah tidak dapat menjawab secara keseluruhan 

masalah yang sedang diteliti dan kurang akurasi karena data dikumpulkan oleh 

orang lain untuk tujuan tertentu dengan metode yang tidak diketahui. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan 

metode Purposive Sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang Representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang dipilih dalam penentuan 

sampel adalah:  

Tabel 3.1 Penentuan Sampel 

NO KETERANGAN PERUSAHAAN JUMLAH 

1 Perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 dari tahun 

2012 hingga 2015 

180 

2 Perusahaan yang tidak continue berada pada indeks LQ45 

dari tahun 2012 hingga 2015 

(156) 

Total perusahaan yang menjadi sampel 24 

 



37 
 

Tabel 3.2 Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADRO PT. Adaro Energy Tbk 

3 ASII PT. Astra International Tbk 

4 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

5 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

6 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

7 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

8 CPIN PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk 

9 EXCL PT. XL Axiata Tbk 

10 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

11 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

12 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

13 INTP PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk  

14 ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

15 JSMR PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 

16 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

17 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk 

18 LSIP PT. London Sumatera Plantation Tbk 

19 PGAS PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

20 PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

21 SMGR PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

22 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

23 UNTR PT. United Tractors Tbk 

24 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

   Sumber: Olahan Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni 

berupa angka-angka serta menunjukkan nilai dari variabel yang diwakilkan. 

Sedangkan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang didapat melalui 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan BI untuk $BI. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data 

historis. Data yang tersedia berbentuk laporan keuangan dan laporan idx statistic 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2012-2015. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah 

Return Saham. Return saham diukur dengan menggunakan selisih antara 

harga saham sekarang dan harga saham sebelumnya. Menurut Jogiyanto 

dalam Kusumo (2011:37) return saham dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus seperti dibawah ini:  

Rt = (
       

    
) 

Dimana: 

http://www.idx.co.id/
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Rt    = Return Saham pada hari ke t 

Pt    = Harga penutupan saham pada hari ke t 

Pt-1 = Harga penutupan saham pada hari ke t-1 

b. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Struktur Modal 

Struktur modal diukur dengan menggunakan rasio debt to equity ratio. 

Menurut fahmi (2014:128) Debt to equity ratio dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Debt to equity ratio = 
           

                   
 

2) Growth 

Pertumbuhan Perusahaan diukur dengan total aktiva sekarang dan 

total aktiva sebelumnya. Menurut Sudarsi dalam Nasehah (2012:49) 

Growth dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Growth = 
             ( )              (   )

             (   )
 

3) Firm Size 

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma total asset perusahaan. 

Menurut Nasehah (2012:50) Firm Size dapat diukur dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

SE = log assets 
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4) Beta 

Menurut Hartono (2015:451) Beta dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

βi = 
    

   
 

Keterangan: 
 

βi           = beta saham 

    σim    = covariance saham i dan pasar 

σ
2
m   = Varian return pasar 

 

5) Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) digunakan untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. Menurut Fahmi (2014:137) ROI dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

ROI = 
                  

            
 

3.6 Metode Analisis Data 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif, 

dimana dalam metode analisis kuantitatif ini menggunakan objek dalam bentuk 

angka-angka dengan teknik statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Dimana variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Struktur modal, Growth, Firm Size, Beta, 

dan Return On Investment (ROI) serta Return Saham sebagai variabel 

dependennya. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ini 
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selanjutnya akan diuji dengan uji regresi linear berganda, dengan formulasi 

sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε 

Dimana: 

Y  :Return Saham 

α : Konstanta 

β(12345) : Koefisien regresi variabel independen 

X(12345) : Variabel independen 

ε : Standar error   

Apabila koefisien β bernilai positif (+) maka terjadi pengaruh searah antara 

variabel independen dengan variabel dependen, demikian pula sebaliknya, bila 

koefisien β bernilai (-) hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana 

kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel 

dependen (Gujarati dalam Ghozali. 2012:95). 

3.7 Uji Kualitas Data 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang 

kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi 

yang sama dengan data kita. Normal atau tidaknya data penelitian bisa diketahui 

dengan melakukan uji Kolmogorov-smirnov.  Jika nilai signifikan pada uji 

kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0,05 (sig. > 0,05), maka data tersebut 

berdistribusi normal (Trianto. 2015:87). 
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3.8 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linear) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik (Trianto. 2015:87).  

3.8.1 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 dilakukan pada penelitian yang 

menggunakan data cross section. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji durbin-watson (DW) (Trianto. 2015:91). 

3.8.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara 

variabel bebas memiliki masalah Multikorelasi atau tidak. Multikolonieritas 

adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan 

diantara variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan jika variabel bebasnya 

lebih dari satu. Ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya Multikolonieritas, 

sebagai berikut: 
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a. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi varibel terikat. 

b. Jika korelasi diantara variabel bebas sangat tinggi (>0,90), hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai VIF (variance-inflating factor). 

Jika nilai VIF < 10, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi (Trianto. 2015:89). 

3.8.3 Uji Homoskedastisitas 

Uji Homoskedastisitas adalah variance variabel dependen yang bisa 

menerangkan hubungan dependen tidak terkonsentrasi hanya pada limited range 

variabel dependen. Dalam beberapa kondisi, kita mempunyai perbedaan nilai 

variabel dependen pada masing-masing nilai variabel independen, dengan kata 

lain, sebaran (variance) nilai variabel dependen harus relatif sama dengan masing-

masing nilai variabel predictor. Jika nilai tersebut tidak sama maka nilai 

independen variabel maka hal tersebut dinamakan dengan heteroskedastisitas. 

Konsep ini berlaku bukan hanya untuk data bersifat metrik untuk variabel 

dependen, akan tetapi bisa juga berlaku untuk data nonmetrik untuk variabel 

independennya. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

dengan melakukan uji scatterplot (Trianto. 2015:88). 

3.9 Pengujian Hipotesis 

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, maka perlu menguji model penelitian terlebih dahulu.Untuk analisis 
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regresi linear berganda pengujian hipotesis dilakukan dengan 2 macam alat uji 

yaitu uji simultan (Uji f) dan uji parsial (Uji t). 

3.9.1 Uji f Hitung (Uji Simultan) 

Uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (Struktur Modal, 

Growth, Firm Size, beta dan Return On Investment) secara bersama-sama 

(simultan berpengaruh terhadap variabel dependen return saham). Dalam 

pengujian ini hipotesis yang di0gunakan adalah: 

Ha: Terdapat pengaruh signifikan antara Struktur modal, Growth, Firm Size, beta 

dan Return On Investment (ROI) terhadap return saham pada Perusahaan LQ45 

Ho: Tidak Terdapat pengaruh signifikan antara Struktur Modal, Growth, Firm 

Size, beta dan Return On Investment (ROI) terhadap return saham pada 

Perusahaan LQ45 

Level of Significance  yang digunakan adalah 5 % dan dasar pengambilan 

keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan Ftabel 

dengan Fhitung, yaitu jika:  

a. Fhitung> Ftabel maka Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. Fhitung< Ftabel maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

Uji f hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau goodness of fit, 

apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (fit) atau 

tidak. Uji f ini juga sering disebut dengan uji simultan, yaitu untuk menguji 

apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

perubahan nilai variabel tergantung atau tidak (Suliyanto. 2011:174). 
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Untuk menghitung nilai F hitung digunakan formulasi sebagai berikut: 

F = 
   (   )

     (   )
 

Keterangan: 

F = Nilai F hitung 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel 

n = Jumlah pengamatan (ukuran sampel) 

3.9.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili 

kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari 

variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R
2 

(mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Sifat yang dimiliki 

koefisien determinasi adalah (Setiawan dan Kusrini. 2010: 64-65): 

a. Nilai R
2
 selalu positif karena merupakan nisbah dari jumlah kuadrat: 

Nilai R
2
 = 

          

                   
 

b. Nilai 0 ≤ R
2
 ≤ 1  

R
2
 = 0, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi 

yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan Y. 

R
2  

= 1, garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara 

sempurna.   
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3.9.3 Uji t Hitung (Uji Parsial) 

Uji t hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (pervariabel) 

terhadap variabel tergantungnya (Suliyanto. 2011:62). Apakah variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung lainnya atau tidak. 

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan 

memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar 

dibanding nilai t tabel. 

Uji t dilakukan dua arah (two tail) dengan tingkat keyakinan 95% dan 

dilakukan dengan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan terhadap 

variabel dependen dengan tingkat signifikan yang ditentukan sebesar 5% dan 

derajat kebebasan (Desegree of freedom) df = (n-k). 

Apabila t hitung> t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel 

independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika t hitung< t tabel, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

Untuk menghitung besarnya nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut: 

t = 
  

   
 

Keterangan: 

t = Nilai t hitung 

bj = Koefisien determinasi 

sbj = Kesalahan baku koefisien regresi 
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3.10 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya empat tahun yakni dari tahun 

2012-2015, dan jumlah sampel penelitian masih terbatas yaitu 96 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima 

variabel independen saja yakni Debt to equity ratio, Growth, Firm Size, 

Beta, dan Return on investment. 

3. Mempunyai nilai R
2
 yang rendah berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.   

 


