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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

sumber data faktor fundamental dan Intellectual Capital diperoleh dari  laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu www.idx.co.id.  Kurs rupiah dan tingkat inflasi dari Bank Indonesia yaitu 

www.bi.go.id, pengambilan data penelitian dimulai dari tahun 2013-2016. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri 

data historis yang tersedia berbentuk laporan keuangan perusahaan maupun histori 

laporan Bank Indonesia. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku-

buku literatur, jurnal dan majalah baik di media cetak maupun elektronik yang 

berhubungan dengan penelitan guna memperoleh landasan teoritis yang berhubungan 

dengan penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) berjumlah 30 perusahaan, pemilihan ini adalah 

dengan pertimbangan bahwa saham perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
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merupakan sebagai tolak ukur dalam perdagangan saham syariah di Indonesia, yang 

dimulai tahun 2013-2016. 

Pada penelitian ini sampel dipilih menggunakan teknik pengambilan dengan 

metode purposive sampling, yaitu metode dimana pemilihan sampe dengan kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai saham syariah di JII pada periode 2013-

2016 

2. Tidak pernah keluar dari listed saham syariah di JII selama periode 2013-

2016. 

3. Saham perusahaan mempunyai data lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Tabel 3.1 

Seleksi Sampel 

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan yang tergabung dalam JII 30 

Perusahaan yang tidak terdaftar dan aktif secara terus 

menerus di Jakarta Islamic Index (JII) dari tahun 

2013-2016 

(14) 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan secara lengkap 

(2) 

Jumlah sampel akhir yang digunakan 14 

 Sumber: data diolah 

 

Table 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

5 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
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6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

7 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

8 KLBF Kalbe FarmaTbk. 

9 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

10 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

11 SMGR Semen Indonesia Tbk. 

12 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

13 UNTR United Tractors  Tbk.  

14 WSKT Waskita Karya Tbk. 

  Sumber: www.idx.co.id (diolah) 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel peneliatian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:3), Dalam penelitian 

ini variabel yang ditetapkan yaitu: 

a. Variabel terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono. 2015: 4). Dalam penelitian 

ini yang merupakan variabel terikat (Y) adalah harga saham syariah pada saat 

penutupan akhir tahun.  

b. Variabel bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono. 2015: 

4). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) Net Profit Margin 

(X1), Earning Per Share  (X2), Return on Invesment (X3), Intellectual 

Capital (VAIC
TM

) (X4),  Kurs Rupiah (X5) dan Inflasi (X6). 

http://www.idx.co.id/
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1. Net Profit Margin  (NPM) (X1) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

(net income after tax) terhadap total penjualan (sales). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total 

penjualan yang dicapai oleh perusahaan (Irham, 2015) 

2. Return on Invesment (ROI) (X3) 

Return on Invesment (ROI) ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan 

yang diharapkan. (Irham, 2015) 

3. Earning Per Share  (EPS) (X2) 

Earning Per Share adalah bentuk pemerian keuntungan yang diberikan 

kepada para pemegang saham yang dimiliki, EPS yang tinggi merupakan 

indikator keberhasilan suatu perusahaan. (Irham, 2015) 

4. Intelectual Capital (VAIC
TM

) (X4) 

Polic (1998) dalam Andrean (2015) Model (VAIC
TM

) merupakan 

gabungan dari unsur human capital, structural capital dan capital 

employed, dengan tahapannya antara lain: 

a) Menghitung Value Added (VA) adalah indicator untuk menghitung 

keberhasilan bisnis dan menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan nilai. Value Added (VA) dihitung sebagai selisi antara 

output dan input. 
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VA= OUT-IN 

Keterangan: 

Out = total penjualan dan pendapan lain 

In = beban penjualan dan biaya lain-lain (selain beban 

karyawan 

b) Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

Menunjukan berapa besar VA yang dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. 

  VAHU= VA/HC 

Keterangan: 

VA = Value Added, yaitu total penjualan dan pendapatan 

lain dikurangi dengan beban dan biaya-biaya (selain beban 

karyawan) 

HC = Human Capital, yaitu beban karyawan atau tenaga 

kerja yang ditanggung perusahaan ( total gaji, upah dan 

pendapatan karyawan) 

c) Menghitung structural Capital Value Added (STVA) 

Mengasumsikan jumlah structural capital yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan rupiah dari VA. 

  STVA= SC/VA 

Keterangan: 

STVA = rasio SC terhadap VA 
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SC = structural Capital VA-HC 

VA = Value Added 

d) Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

Menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE taehadap 

VA perusahaan. 

  VACA= VA/CE 

Keterangan: 

VA = Value Added, yaitu total penjualan dan pendapatan 

lain dikurangi dengan beban dan biaya-biaya (selain beban 

karyawan) 

CE = Capital Employed, yaitu dana yang tersedia atau 

dimiliki oleh perusahaan (Total Ekuitas) 

e) Menghitung Value Added Intelectual Capital (VAIC
TM

) 

Kemampuan intellectual perusahaan untuk untuk menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan. 

VAIC
TM 

= VAHU + STVA + VACA 

5. Kurs Rupiah (X5) 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan nilai dari mata uang dolar 

AS yang dinyatakan dalam Rupiah atau kurs tengah Bank Indonesia. 

6. Inflasi (X6) 

Inflasi merumakan dimana terjadinya kenaikan harga barang secara terus 

menerus dalam jangka waktu setidaknya satu dalam tahun. 
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Tabel 3.3 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator Rumus Skala 

Dependem 

(Y) Harga 

Saham 

syariah 

Saham adalah surat berharga 

yang merupakan tanda 

kepemilikan seseorang atau 

badan terhadap perusahaan 

(Istijanto, 2009) 

Harga saham yang diambil 

adalah closing price pada 

periode akhir tahun 2013-2016 
 

 

Nominal  

Net Profit 

Margin 

(NPM) (X1) 

Rasio ini bertujuan mengukur 

kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba 

bersih setelah pajak 

dibanding penjualan  

 

NPM=
                         

            

Rasio 

Return on 

Invesment 

(ROI) (X3)
 

Rasio ini bertujuan untuk 

melihat sejauh mana investasi 

yang telah ditanamkan 

mampu memberikan 

keuntungan 
(Irham, 2015)

 

 

ROI=
                        

            
 

 

EAT: pendapatan setelah 

pajakTotal Asset: total aktiva 

Rasio 

Earning Per 

Share (EPS)  

( X2)
 

Rasio ini bentuk pemerian 

keuntungan yang diberikan 

kepada para pemegang saham 

yang dimiliki, EPS yang 

tinggi merupakan indikator 

keberhasilan suatu 

perusahaan. (Irham, 2015) 

EPS=
   

    
 

Dimana: 

EAT: pendapatan setelah pajak 

Jsb  : jumlah saham beredar
 

Nominal 

Intelectual 

Capital  (IC) 

(X4)
 

Value Added Intelectual 

Capital (VAIC
TM

) 
 

VAIC
TM 

= VAHU + STVA + 

VACA 

 

Rasio 

Kurs Rupiah 

(X5) 

Merukan nilai mata uang 

Rupiah yang dinyatakan 

terhadap Dolar AS 

     
                   

  

Nominal 

Inflasi (X6) Tingkat Inflasi di Indonesia 

dari tahun 2013-2016 
   

         

     
        

Rasio 

 Sumber: Penelitian terdahlu (diolah) 
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3.5 Metode Analisis Data 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif 

yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan metode statistik yang dibantu 

dengan program SPSS 20.  Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji t, uji F, 

dan koefisien determinasi. 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan metode statistika yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah 

informasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran masing-masing variabel yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 

2005; 98). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel 

yang didapatkan dan memenuhi syarat untuk penelitian. 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel.Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka untuk menentukan 

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang 

mendasari model regresi. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus 

berdistribusi normal,non autokorelasi, nonheteroskedastisitas, non multikolinearisitas, 

(Ghozali; 2013).Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji dibawah ini. 
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3.5.2.1 Uji Normalitas data 

Menurut (Ghozali; 2013) pengujian normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual dari persamaan regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada setiap variabel dengan logika bahwa 

jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode normal probability plot untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

menggunakan Grafik Normal Probability Plot. Distribusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakan dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2005:104) Salah satu fungsi linear yang baik adalah tidak 

terciptanya autokorelasi, karena jika terjadi autokorelasi akan 

menyebabkan varian sampel menjadi tidak dapat menggambarkan varian 

populasinya dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan 

untuk menaksir nilai variabel independen tertentu. 

Untuk mengetahui ada tidaknya Autokorelasi dalam variabel yang diteliti 

dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. Jika DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 

b. Jika DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi 

Autokorelasi. 

c. Jika DW diatas +2 berarti terdapat Autokorelasi negatif. 

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID) (Ghozali; 

2013). Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah: 

a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu  

yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta  titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. 

3.5.2.4 Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelari variabel bebas (Independen). Model regresi yang baiknya seharusnya 
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tidak terjadi korelasi diantara variabel independen karena jika saling 

berkoelasi maka variabel-variabel ini menjadi tidak ortogral (Ghozali, 

2005;91). Dikutip dari penelitian Dwijayanthy (2016) menurut Hair, et. al 

(1998), nilai batas yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya kolinearitas 

sebesar 10. Apabila Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 10, maka 

terjadi kolinearitas antara variabel bebas. Untuk menguji kolinearitas pada 

penelitian ini  digunakan dengan melihat nilai VIF dan Tolerance, dimana jika 

tidak terjadi multikolinieritas maka nilai Tolerance> 0.10 atau VIF < 10. 

3.5.3. Pengujian Hipotesis 

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis yang di gunakan 

untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui keeratan hubungan antara harga saham syariah (variabel dependen) 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel independen) yaitu Net Profit 

Margin  (NPM), Return on Invesment (ROI), Earning Per Share  (EPS), Intelectual 

Capital (VAIC
TM

), Kurs Rupiah dan Inflasi. 

Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4++ β5X5+ β6X6+ε 

Dimana: 

Y  : Harga Saham Syariah 

α : Konstanta 
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β1- β6 : Koefisien regresi variable independen 

X1 : Net Profit Margin  (NPM) 

X2 : Return on Invesment (ROI) 

X3 : Earning Per Share  (EPS) 

X4 : Intellectual Capital (VAIC
TM

) 

X5 : Kurs rupiah 

X6 : Inflasi 

ε : error 

3.5.3.2 Pengujian Secara Parsial (Uji –t) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian 

dilakukan dengan pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan 

(penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada 

perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-

syaratnya adalah sebagai berikut :  

a) Jika signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen  

b) Jika signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima yaitu variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
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3.5.3.3 Pengujian Secara Simultan (Uji –F)  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Pengujian dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada 

tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). 

Analisis didasarkan pada pembandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai 

signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :  

a) Jika signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak yang berarti variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen  

b) Jika signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima yaitu variabel-variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

3.5.3.4 Uji  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel 

independen dapat dijelaskan variabel dependennya, juga untuk mengetahui 

bagaimana keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

independen . Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R
2
). Nilai 

koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Besarnya nilai R
2
 jika semakin mendekati 0 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Besarnya R
2
 jika semakin mendekati 1 berarti 

variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
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untuk memprediksi variasi dependen. Dengan kata lain semakin besar pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2013: 83). 

 


