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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan electronic research melalui situs IDX dan

melalui Pojok Bursa UIN SUSKA dengan data waktu penelitian periode 2009-

2013. Penelitian ini di lakukan mulai bulan Mei sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

yaitu data yang berdasarkan hitungan matematis yang memberikan gambaran ata

suatu fenomena kasus tertentu yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini dalah  data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam dalam bentuk

jadi (dokumentasi). Data diperoleh melalui website resmi IDX, yang memuat

laporan keuangan tahunan dari setiap emiten.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yang

dilakukan dengan cara mengakses situs resmi Yahoo Financedan Bank Indonesia,

serta dokumen berupa buletin khusus yang dikeluarkan oleh Bursa Efek

Indonesia.



39

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2012 : 115) “populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverages

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sampai dengan tahun 2013, yaitu sebanyak

15 perusahaan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik

seluruh populasi. Menurut Sugiyono (2012 : 116) “sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Non

Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh sampel

tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel oleh peneliti. Dalam

penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan metode purpose

sampling.Menurut Sugiyono (2013: 392)Purpose Sampling adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
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Kriteria/pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

selama periode pengamatan yaitu periode 2009-2013.

2. Perusahaan memiliki data yang  lengkap untuk faktor-faktor yang diteliti,

yaitu beta saham selama pengamatan periode 2009-2013.

Tabel 3 : Proses Purposive Sampling Penelitian
NO Kriteria purposive sampling Jumlah

1 Perusahaan food and beverages yang listing di
Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2013

15

2 Perusahaan food and beveragesyang memiliki
datalengkap untuk variable yang diteliti, yaitu
Beta saham selama periode 2009-2013

12

3 Jumlah Sampel 12

Sumber : IDX, 2015

Berikut disajikan daftar 12 perusahaan food and beverages yang masih

listed di BEI pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai sampel

pada penelitian ini :
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Tabel4 : Daftar Sampel Perusahaan food beverages di BEI tahun 2009 sampai
2013.

NO. EMITEN KODE
1 PT. Akasha Wira International Tbk. ADES
2 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. AISA
3 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA
4 PT. Delta Djakarta Tbk. DLTA
5 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF
6 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP
7 PT. Mayora Indah Tbk. MYOR
8 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. PSDN
9 PT. Sekar Laut Tbk. SKLT
10 PT. Siantar Top Tbk. STTP
11 PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading co Tbk. ULTJ
12 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. MLBI

Sumber : IDX, 2015

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi

Linear Sederhana, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu

variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara signifikan. Persamaan regresi

linear sederhana dalam penelitian ini yaitu :

Y = a + bx , dimana Y merupakan return saham, a merupakan konstanta, b

merupakan koefisien dan x merupakan risiko sistematis (beta).

1. Langkah-Langkah Pengolahan Data

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, langkah-langkah yang

dilakukan yaitu :

1) Menghitung nilai return pasar per tahun berdasarkan rata-rata tahunan

data historis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan return saham

individual per tahun untuk masing-masing perusahaan Food and
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beverages yang menjadi sampeldalam penelitian ini. Data harga saham

Individual dan IHSG yang digunakan yaitu closing price per tahun

dalam periode 2009 sampai tahun 2013.

2) Menghitung rata-rata beta dari keseluruhan perusahaan yang menjadi

sampel dan menggolongkan jenis perusahaan tersebut dalam tingkatan

beta saham yang agresif, persuasif, atau netral.

3) Melakukan uji hipotesis dengan metode regresi linear sederhana untuk

menentukan pengaruh dari variabel bebas yaitu risiko pasar (beta)

terhadap variabel terikat yaitu return saham untuk menentukan besarnya

kekuatan atau besarnya pengaruh antara variabel tersebut dengan

menggunakan SPSS versi 17.0.

4) Hasil dari perhitungan regresi linear sederhana menggunakan program

SPSS tersebut dilakukan uji asumsi klasik (Normalitas)serta uji statistic

(Uji-t dan Uji koefisien determinasi).

2) Uji Normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah

standarisasi pada medel regresi terdistribusi normail atau tidak. Nilai residual

dikatakan normal jika nilai residual terstandarisasi sebagian besar mendekati nilai

rata-ratanya.

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis grafik. Nilai

standarisasi yang terdistribusi normal akan tergambar berbentuk gambar lonceng

yang kedua sisinya melebar hingga tak terhingga.
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3. Uji statistik

Uji statistik dilakukan untuk menghitung ukuran signifikan dari variabel

bebas dengan varibel terikat, uji hipotesis statistic dalam analisis regresi linear

yaitu :

1) Uji t

Merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah variabel

bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Satu

variabel akan memiliki pengaruh yang berarti  jika nilai t hitung variabel tersebut

lebih besar dibanding t tabel. Untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan uji-t dengan tingkat α =

0,05.

Jika  t-hit > t-tabel mka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya pengaruh yang

signifikan antara risiko sitematis (beta)  terhadap return saham. Dalam progam

SPSS nilai uji-t dapat dilihat dalam tabel coefficients dengan lambang “t”.

2) Uji Koefisien Deteminasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kontribusi (sumbangan) keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat.
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Nilai R2 berkisar antara 0-1 (0>R2≤ 1). Jika R2 = 0 artinya tidak ada

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan jika R2 ≤ 1

berarti terdapat pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat sebesar

persentase yang dihasilkan dari perhitungan R2. Dalam penelitian ini nilai R2

dalam program SPSS versi 17.0 dapat dilihat pada tabel Model Summary pada

kolom R square


