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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2013, 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh subyek atau obyek itu. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor  

pertambangan dan sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2016 

sebanyak 65 perusahaan. Sedangkan pemilihan sampel penelitian ini dilakukan 

berdasarkan metode purpose sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan tergolong dalam sektor pertambangan dan pertanian yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara terus menerus dan 

menyampaikan data secara lengkap berkaitan dengan variabel penelitian 

untuk periode 2013–2016. 

c. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah 

sehingga perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan satuan 

mata uang dollar akan dikeluarkan dari sampel. 



36 

 

Dari kriteria diatas dapat diperoleh sampel sebagai berikut: 

Tabel3.1 

Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel Penelitian 

 

Keterangan Perusahaan Jumlah Perusahaan 

Perusahaan sektor pertambangan dan pertanian 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 

65 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan secara terus menerus selama periode 

penelitian 

(14) 

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 

dalam satuan mata uang dollar 

(24) 

Jumlah sampel penelitian 27 

 

Berdasarkan dari tabel di atas maka perusahaan yang memenuhi syarat 

dalam sampel penelitian ini sebanyak 27 perusahaan yang terdiri dari 10 

perusahaan sektor pertambangan dan 17 perusahaan sektor pertanian. Periode 

pengamatan selama 4 tahun, sehingga jumlah data observasi sebanyak 108. 

Tabel 3.2 

 Daftar Perusahaan Sektor Pertambangan yang Menjadi Sampel  

 

No KodeSaham Nama Perusahaan 

Sub Sektor Batubara 

1 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

2 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

3 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 

Sub SektorMinyak& Gas Bumi 

4 ARTI RatuPrabuEnergiTbk 

5 ELSA ElnusaTbk 

6 RUIS Radiant UtamaInterinscoTbk 

Sub SektorLogam& Mineral Lainnya 

7 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

8 CITA Cita Mineral InvestindoTbk 

9 CKRA Cakra Mineral Tbk 

Sub SektorBatu-Batuan 

10 MITI MitraInvestindoTbk 

Sumber : www.idx.co.id (2017) 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.3 

Daftar Perusahaan Sektor Pertanian yang Menjadi Sampel 

 

No KodeSaham Nama Perusahaan 

Sub Sektor Tanaman Pangan 

1 BISI Bisi International Tbk 

Sub Sektor Perkebunan 

2 BWPT Eagle High Plantations Tbk 

3 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk 

4 GZCO Gozco Plantation Tbk 

5 JAWA Jaya Agra Wattie Tbk 

6 LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk 

7 PALM Provident Agro Tbk 

8 SGRO Sampoerna Agro Tbk 

9 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk 

10 SMAR SMART Tbk 

11 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk 

12 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 

13 UNSP Bakrie Sumatera Plantation Tbk 

Sub Sektor Perikanan 

14 CPRO Central Proteinaprima Tbk 

15 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 

16 IIKP Inti Agri Resources Tbk 

Sub Sektor Lainnya 

17 BTEK PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk 

Sumber : www.idx.co.id (2017) 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data 

yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data (Sri Pujiyanti, 2009). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan perusahaan sektor 

pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

perusahaan sektor pertambangan dan pertanian tahun 2013-2016. Seluruh 

data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.idberupa laporan keuangan, 

melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti 

buku, jurnal dan penelitian terdahulu. 

 

3.4 Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah return saham. Return saham 

adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya (Ang 1997, dalam Putri, 2012). Return  saham merupakan  hasil  

investasi  yang  berupa  capital  gain  yaitu  selisih  antara harga  saham  periode  

saat  ini  dengan  harga  saham  pada  periode sebelumnya.  

3.4.2 Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi besar 

kecilnyavariabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini ada empat, 

yaitu: 

(1) Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva 

http://www.idx.co.id/
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yang dimiliki perusahaan dan dapat dihitung dengan membagi Net Income 

After Tax (NIAT) terhadap total aktiva (Total Assets). 

(2) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan penjualan yang dicapai. Net 

Profit  Margin (NPM) dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih 

dengan total penjualan. Rasio ini menunjukkan keuntungan bersih dengan 

total penjualan yang diperoleh dari setiap penjualan. 

(3) Earning Per Share (EPS) 

Earning PerShare(EPS)merupakan ukuran kemampuan perusahaan  

untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. 

EarningPerShare(EPS) mencerminkan jumlah uang yang diperoleh untuk 

setiap lembar  saham perusahaan. Earning Per Share (EPS) merupakan 

perbandingan antara  laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang 

diterbitkan. 

(4) Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) adalah indikator yang dipakai untuk 

menilai kinerja perusahaan. Price to Book Value(PBV) merupakan 

perbandingan harga pasar suatu saham dengan nilai buku per lembar 

saham. 
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Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Pengertian Rumus 

1. Return 

Saham (Y) 
Tingkat keuntungan 

yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu 

investasi yang 

dilakukannya. Return  

saham merupakan  hasil  

investasi  yang  berupa  

capital  gain  yaitu  

selisih  antara harga  

saham  periode  saat  ini  

dengan  harga  saham  

pada  periode 

sebelumnya. 

 

   
         

      
 

2. ROA merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba 

dengan semua aktiva 

yang dimiliki 

perusahaan. 

 

    
    

          
 

3. NPM merupakan kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan 

keuntungan 

dibandingkan penjualan 

yang dicapai. 

 

    
           

         
 

4. EPS merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan  

untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar 

saham pemilik. 
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5. PBV Merupakan indikator 

yang dipakai untuk 

menilai kinerja 

perusahaan. Price to 

Book Value(PBV) 

merupakan 

perbandingan harga 

pasar suatu saham 

dengan nilai buku per 

lembar saham. 

 

    
           

          
 

Sumber: data olahan peneliti (2017) 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 

dengan menggunakan analisis regresi berganda data panel. Analisis data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer 

yaitu program aplikasi Econometric Views (Eviews) versi 9. 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

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

sum, range kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menghasilkan analisis yang akurat, diperlukan beberapa pengujian 

terkait asumsi-asumsi klasik yang menjadi dasar model regresi, mengingat 

penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa 

pengujian yang diperlukan dalam uji ini, antara lain: 
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3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dimaksud dalam uji asumsi klasik pendekatan OLS 

adalah (data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, 

bukan variabel  bebas atau terikatnya. Pengujian terhadap residual normal atau 

tidak dapat menggunakan jarque-Bera Test.  Keputusan terdistribusi normal 

tidaknya residual secara sederhanadengan membandingkan nilai probabilitas JB 

(Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung 

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal 

dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk 

menyatakan bahawa residual terdistribusi normal (Mansuri, 2016). 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (Variance Inflation Factors).  

Jika hasil uji multikolinieritas  pada Contered VIFdiatas 0.8 maka diduga 

terjadinya multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi 

rendah maka diduga model tidak mengandung multikolinearitas. 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki 

korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan 

linier, tetapi pola yang berbeda juga dimungkinkan. Cara mengetahui ada atau 

tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengujian white heteroskedasticity  no cross term.  Keputusan terjadi atau 

tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier dengan melihat nilai Prob. 

F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 



43 

 

0,05 (5%) maka H0diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sedangkan apabila nilai Prob. F lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka H0ditolak 

yang artinya terjadi heteroskedastsitas. 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan 

data time series  maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. Guna memastikan 

apakah model regresi linier terbebas dari autokorelasi, dapat menggunakan 

metode Brusch-Godfrey atau LM (Lagrange Multiplier) Test.  Uji autokorelasi 

juga bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square. Jika probabilitas Chi-Square 

lebih besar dari tingkat  signifikansi 5% maka tidak terdapat  autokorelasi dan 

sebaliknya jika probabilitas Chi-Square lebih kecil dari 5% maka terdapat 

autokorelasi.
 

3.5.3 Analisis  Regresi dengan Data Panel 

Salah satu  bentuk struktur datayang sering digunakan dalam studi 

ekonometrika adalah data panel.  Arifianto (2012:148), data dengan karakterstik 

panel adalah data yang berstruktur urut waktu sekaligus cross section. Data 

semacam ini dapat diperoleh misalnya dengan mengamati serangkaian observasi 

cross section (antar individu) pada suatu periode tertentu. Penaksiran suatu model 

diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang 

diamati. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+β4X4it+eit 

Keterangan: 

 Yit  : Return Saham 

 β0  : Konstanta 
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 β1,β2,β3, : Koefisien variabel independent 

 X1it  : Return On Asset (ROA) 

 X2it  :Net Profit Margin (NPM)  

 X3it  : Earning Per Share (EPS) 

X4it  : Price to Book Value (PBV) 

 eit  : Error 

 

Analisis dengan data panel dapat dilakukan dengan beberapa langkah 

a. Commond Effect 

Estimasi data panel dengan hanya mengombinasikan data time 

series dan cross section dengan menggunakan metode OLS sehingga 

dikenal dengan estimasi commond effect. Dalam pendekatan estimasi ini, 

tidak memperhatikan dimensi individu atau waktu. 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+eit 

b. Fixed Effect 

Dimana  metode  ini mengasumsikan  bahwa  individu  atau  

perusahaan memiliki intersep yang  berbeda, tetapi memiliki slop regresi 

yang sama. Suatu  individu atau  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 individu  atau  perusahaan dan perusahaan lainnya 

digunakan variabel dummy variabel contoh/semu) sehingga metode ini 

sering juga disebut least square dummy variables (LSDV). Persamaan 

model ini menjadi: 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+….+βndnit+eit 
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c. Random Effect 

Estimasi data panel dengan menggunakan metode random 

effect.Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti halnya 

metode fixed effect, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar individu/antar perusahaan.Model random 

effect mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan 

intersep, tetapi intersep tersebut bersifat random atau stokastik. Hal ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:  

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+eit+μi 

3.5.4 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: F Test (Chow Test), dan 

Hausman Test. 

1. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan berikut: 

H0: Metode common effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section Chi-Square ˂0,05 atau nilai 

probability (p-value) F Test ˂0,05, H0ditolak yang artinya metode yang 
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digunakan adalah model fixed effect. Dan jika nilai p-value cross 

section Chi Square ≥ 0,05 atau nilai probability (p-value) F Test ≥ 0,05 

maka H0 diterima yang artinya metode yang digunakan adalah model 

common effect. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menetukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan: 

H0: Metode random effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross secton random ˂ 0,05 maka H0 ditolak 

yang artinya metode yang digunakan adalah Fixed Effect. Sebaliknya, 

jika nilai p-value cross section random ≥ 0,05 maka H0 yang artinya 

metode yang digunakan adalah metode Random Effect. 

 

3.5.5 Analisis Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial (Uji 

T), Uji Simultan/Fisher (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

3.5.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali,Imam,2013:98) 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 
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Dimana βi adalah koefisien variabel independen ke-i sebagai nilai 

parameter hipotesis. Nilai β biasanya dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh 

variabel X terhadap Y. Dari hasil uji t, kesimpulan yang mungkin didapat adalah: 

a. Jika Sig tstatistik ˂ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya, 

terdapat pengaruh yang signfikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen. 

b. Jika Sig tstatistik ˃ 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen. 

 Atau 

a. Jika tstatistik ˃ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

b. Jika tstatistik ˂ ttabel, maka H0 diterima dan ha ditolak 

3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, Imam 2013:98). Pada 

taraf signifikansi 5% apabila nilai signifikansi F kurang dari 5% maka model 

regresi secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 

(βi) sama dengan nol atau: 

Ho : βi=0 
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Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) prameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Ha : βi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan 

sebagai berikut: 

a. Pada taraf signifikasi 5%, H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung 

˂F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-

sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 

b.Pada taraf signifikasi 5%, H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung ˃ 

F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 

3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik 

(Ghozali, Imam 2013: 97). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai 

dengan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen hampir semua memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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Nilai koefisien determinasi diantara 0 dan 1 (0˂R
2
˂1). Nilai (R

2
) yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar menggunakan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R
2
) pasti 

meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen atau tidak. 

 

 

 

 

 

  

 

 


