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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang 

telah dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. 

Bentuk data yang digunakan adalah pooled data berupa perusahaan subsektor 

kontruksi bangunan yang terdiri dari 16 perusahaan periode 2014-2017. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perusahaan subsektor konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 dengan jumlah populasi sebanyak 16 

perusahaan. Penggunaan sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive 

sampling menggunakan tiga kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2017 

2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan secara 

lengkap periode 2014-2017 

3. Perusahaan tidak delisting selama periode 2014-2017 

Berdasarkan metode pengambilan sampel tersebut dapat diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 9 perusahaan dengan total data sejumlah 36 data penelitian yang dapat 

dilihat pada table 3.1.  
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Tabel 3.1 Jumlah Data Observasi 

Sumber 
Jumlah Sampel 

Perusahaan 
Periode Penelitian 

Total Data 

Observasi 

Annual Report 9 perusahaan 4 tahun 36 data  

Sumber: Data diolah peneliti 

3.3. Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang 

digunakan berupa berupa laporan keuangan tahunan 2014-2017 yang diperoleh 

dari sumber situs resmi perusahaan atau website BEI. Skala pengukuran dalam 

penelitian ini adalah skala rasio. 

  

3.4. Variabel dan Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan karakteristik dari objek kedalam 

elemen-elemen yang dapat diobservasi sehingga konsep dapat diukur dan 

dioperasionalkan di dalam riset (Hartono, 2018:78). 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Indikator Variabel 

Definisi 

Operasional 
Sumber 

NPM 

(X1) 

 

NPM 

merupakan 

hubungan 

rasio yang  

menunjukkan 

kemampuan 

manajemen 

dalam 

menjalankan 

perusahaan 

 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐸𝐴𝑇

Penjualan
 

NPM adalah 

persentase 

laba bersih 

yang 

diperoleh dari 

setiap 

penjualan 

atau 

perbandingan 

laba bersih 

terhadap 

penjualan. 

 

Kasmir 

(2016) 

GPM 

(X2) 

 

GPM adalah 

rasio yang 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

menghasilkan 

 

 

𝐺𝑃𝑀 =
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

Penjualan
 

GPM adalah 

perbandingan 

laba kotor 

terhadap 

penjualan 

atau 

persentase  

 

Supratman 

(2017) 
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Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Indikator Variabel 

Definisi 

Operasional 
Sumber 

 

laba kotor. 

 

dari setiap 

sisa penjualan 

setelah 

membayar 

HPP. 

 

EPS (X3) 

 

EPS adalah 

rasio yang  

menunjukkan 

pendapatan 

yang akan 

diterima oleh 

para 

pemegang 

saham atas 

setiap lembar 

saham yang 

dimilikinya 

pada sebuah 

perusahaan. 

 

𝐸𝑃𝑆

=
Laba bersih setelah pajak

Jumlah saham biasa yang diterbitkan
 

EPS 

merupakan 

rasio yang 

menunjukkan 

berapa besar 

keuntungan 

(return) yang 

diperoleh 

investor atau 

pemegang 

saham per 

lembar 

saham. 

Fahmi 

(2014) 

ROA 

(X4) 

 

ROA adalah 

rasio yang 

menunjukkan 

seberapa 

efisiensi 

perusahaan 

dalam 

menggunakan 

seluruh 

asetnya 

termasuk 

hutang-

hutangnya 

unutk 

menghasilkan 

laba bersih.  

𝑅𝑂𝐴 =
Laba bersih setelah pajak

Total aset
 

ROA adalah 

rasio yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

sejauh mana 

kemampuan 

perusahaan 

menghasilkan 

laba bersih 

atas aset yang 

dimiliki dan 

digunakan. 

 

Fahmi 

(2014) 

ROE 

(X5) 

 

ROE adalah 

rasio yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

tingkat 

pengembalian 

modal 

perusahaan 

atas ekuitas 

atau modal 

yang telah 

ditanamkan 

oleh investor 

pada 

perusahaan. 

 

𝑅𝑂𝐸

=
Laba bersih setelah pajak

Modal sendiri
 𝑋 100% 

ROE adalah 

jumlah imbal 

hasil dari laba 

bersih 

terhadap 

ekuitas dan 

dinyatakan 

dalam bentuk 

persen. 

 

Fahmi 

(2014) 
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Variabel 
Definisi 

Konseptual 
Indikator Variabel 

Definisi 

Operasional 
Sumber 

Harga 

Saham 

(Y) 

 

Harga saham 

merupakan 

sejumlah nilai 

yang harus 

dikeluarkan 

untuk 

melakukan 

transaksi jual 

beli saham. 

Closing Price 

Harga saham 

adalah uang 

yang 

dikeluarkan 

untuk 

memperoleh 

bukti 

penyertaan 

atau 

pemilikan 

suatu 

perusahaan. 

Fahmi 

(2014) 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data dokumenter. Data dokumenter tersebut berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang diambil dari BEI, situs resmi 

perusahaan, dan/atau sumber data lainnya yang mendukung penelitian ini.  

 

3.6. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan 

persamaan regresi linier berganda. Analisis data dibantu dengan bantuan program 

SPSS. Untuk memastikan bahwa sebuah data layak digunakan dalam sebuah 

penelitian maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengujian terhadap hipotesis. 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Jogiyanto (2018: 195), statistik deskriptif adalah statistik yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik data. Statistik ini menyediakan nilai 

frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dispersi, dan pengukur-pengukur bentuk. 
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Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil 

analisis regresi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan uji asumsi klasik 

dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat 

keakuratannya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2016:154). Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk 

menguji normalitas data. Jika signifikansi > 0.05 berarti data berdistribusi normal 

sedangkan jika signifikansi < 0.05 berarti data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berfungsi untuk melakukan uji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel independen. 

Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) ˃ 10 dan jika 

tolerance ˂ 0,1 (Ghozali, 2016:103). 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
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periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumya. Salah 

satu cara untuk  mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji Run Test (Ghozali, 

2018:121-122). Jika hasil nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji scatter plot. Kemudian 

diuji ulang menggunakan Uji Glejser. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka 

pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari model regresi 

sederhana. Model regresi berganda dikembangkan untuk melakukan estimasi atau 

prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih dari satu variabel 

independen (X1, X2, X3, dst…) (Purwanto dan Sulistyastuti, 2017:188). Model 

persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Y= α+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b4X4 + b5X5 + ɛ 

Keterangan: 

Y : Variabel terikat (harga saham) 

α : Konstanta 

β : Beta (parameter yang diestimasi) 

Y : Harga Saham 

X1 : NPM 

X2 : GPM 

X3 : EPS 

X4 : ROA 

X5 : ROE 
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ε : Error term (faktor gangguan lain yang mempengaruhi Y) 

3.6.4. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara 

terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya belum teruji. Pengujian 

hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hipotesis statistik. 

Hipotesis statistik adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian berdasarkan atas data yang diperoleh dari sampel.  Uji hipotesis dalam 

penelitian ini akan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (Adjusted 

R2). 

1. Uji F 

Pengujian hipotesis yang menggunakan alat uji F bertujuan untuk menguji 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan atau 

model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Purwanto dan Sulistyastuti, 2017:194). Nilai uji F dapat dilihat dari output 

regresi yang dihasilkan oleh SPSS. Pengujian uji F dapat menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar   0,05  yaitu   jika  nilai  probability  F  <  0,05   maka   model   

regresi   dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

penelitian. 

2. Uji t  

Pengujian hipotesis yang menggunakan alat uji t bertujuan untuk menguji 

signifikansi parameter individual. Nilai statistik t menunjukkan pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependennya (Purwanto dan 
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Sulistyastuti, 2017:193). Uji t dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS. Jika probability t < (0,01; 0,05; 0,1) dalam tingkat kepercayaan (99%; 

95%; dan 90%) maka Hipotesis ditolak artinya terdapat pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi 

mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel dalam model regresi 

terhadap variabel dependennya. Adjusted R2 digunakan karena adjusted R2 telah 

memperhitungkan jumlah parameter dan jumlah observasi. Semakin besar nilai 

adjusted R2 maka semakin baik juga model regresinya. Sedangkan sisa dari nilai 

tersebut akan dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

model regresi. 

 


