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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan uji hipotesis (hypothesis testing). Hipotesis 

ialah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji 

kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian hipotesis (hypothesis testing) 

(Usman & Akbar, 2003: 119). 

3.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data yang 

dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak lain tentang 

objek dan subjek yang diteliti, dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang 

objek dan subjek yang diteliti (Usman & Akbar, 2003: 20). Adapun sumber data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

auditan yang diperoleh dari www.idx.co.id dan referensi lainnya. Selain itu, data 

sekunder yang digunakan adalah data harga pasar saham yang diperoleh dari 

www.yahoo.finance.com dan www.duniainvestasi.com. 

3.3 Periode Penelitian 

Penelitian mencakup laporan keuangan auditan dan data harga pasar saham 

yang diperoleh pada periode akuntansi 2008-2011. 

  

 

http://www.idx.co.id/
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3.4  Populasi Penelitian 

 Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas  (Usman & Akbar, 2003: 181). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) pada tahun 2008-2011. Untuk mengetahui jumlah pasti dari sampel 

maka dilakukan proses penghitungan terlebih dahulu. JII diisi oleh 30 saham 

syariah yang senantiasa diseleksi setiap 6 bulan sekali sehingga menyebabkan ada 

perusahaan yang keluar dan masuk indeks. Oleh sebab itu, untuk mengidentifikasi 

populasi maka dilakukan penghitungan terhadap perusahaan yang senantiasa 

terdaftar di indeks dan tidak dikeluarkan dari indeks selama bulan Januari sampai 

bulan Desember.  

Tabel 3.1: 

Penghitungan Jumlah Populasi 

 

NO. KETERANGAN JUMLAH 

1. Perusahaan terdaftar di JII pada Januari 2008 – Desember 2008 17 

2. Perusahaan terdaftar di JII pada Januari 2009 – Desember 2009 21 

3. Perusahaan terdaftar di JII pada Januari 2010 – Desember 2010 21 

4. Perusahaan terdaftar di JII pada Januari 2011 – Desember 2011 19 

 TOTAL POPULASI 78 

Sumber: data pengumuman BEI diolah 

3.5 Sampel Penelitian 

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling (Usman & Akbar, 2003: 

182). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan penulis diperoleh dengan 
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metode purposive sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang 

dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman & Akbar, 2003: 

186). Kriteria data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode 

Januari 2008 – Desember 2011. 

2. Perusahaan secara berturut-turut masuk dalam Jakarta Islamic Index 

pada periode Januari 2008 – Desember 2011. 

3. Perusahaan emiten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang 

disajikan dalam rupiah pada periode Januari 2008 – Desember 2011. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diperoleh 32 sampel perusahaan. Proses 

penentuan sampel dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Proses Penentuan Sampel 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1. Populasi 78 

2. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria, tidak tercatat di 

Jakarta Islamic Index pada tahun 2008-2011 secara berturut-

turut 

(38) 

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak dalam 

satuan hitung rupiah 

(8) 

 Sampel 32 

Sumber: data lampiran pengumuman BEI diolah 

 Proses pemilihan sampel diawali dengan proses pengumpulan data 

populasi yakni data perusahaan emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

selama periode tahun kalender Januari 2008 - Desember 2011. Data diperoleh dari 

pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia setiap bulan Juni dan 

Desember setiap tahunnya dan ditemukan terdapat sebanyak 78 data perusahaan. 

Data ini kemudian dikurangi dengan sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi 
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kriteria sebanyak 46 data perusahaan sehingga pada akhirnya didapatlah sampel 

sebanyak 32 data perusahaan dengan rincian 8 perusahaan yang diteliti selama 4 

tahun. Berikut adalah data dari 8 perusahaan yang menjadi sampel. 

Tabel 3.3: 

Daftar Perusahaan Sampel 

 

Kode Nama Perusahaan Sektor 

ANTM  Aneka Tambang (Persero) Tbk   Pertambangan 

PTBA  Tambang Batubara Bukit Asam Tbk   Pertambangan 

TINS   Timah Tbk   Pertambangan 

KLBF Kalbe Farma Tbk  Manufaktur 

AALI Astra Agro Lestari Tbk. Agri 

TLKM  Telekomunikasi Indonesia Tbk   Telekomunikasi 

INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk   Manufaktur 

SMGR  Semen Gresik (Persero) Tbk   Manufaktur 

Sumber: berbagai sumber 

Penelitian ini menggunakan metode panel data. Metode ini adalah jika 

data diambil dari berbagai unit pada suatu periode tertentu. Tipe data semacam ini 

adalah hasil penggabungan cross section (jika data diambil dari berbagai unit pada 

satu titik waktu) dengan time series (jika data diambil dari suatu periode waktu) 

(Ariefianto, 2012: 4). Berdasarkan metode tersebut maka diperoleh jumlah 

observasi sebanyak 32 sampel (8 perusahaan x 4 tahun periode). 

3.6  Variabel Bebas (independent)  

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat entah 

secara positif atau negatif. Yaitu, jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga 

hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula 

kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran, 2009: 117). Ada 5 

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dividend Payout Ratio (X1), Price 
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Earning Ratio (X2), Long-term Debt to Capitalization Ratio (X3), Debt to Equity 

Ratio (X4), dan Price to Book Value (X5) 

3.7 Variabel terikat/tidak bebas (dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat (yaitu, 

menemukan variabel yang memengaruhinya) adalah mungkin untuk menemukan 

jawaban atau solusi atas masalah (Sekaran, 2009: 116). Variabel dependent dalam 

penelitian ini adalah return saham dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index pada tahun 2008-2011. 

3.8      Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional dari variabel bebas dan variabel terikat dalm 

penelitian ini nampak dalam tabel berikut : 

Tabel 3.4: 

Definisi Operasional Variabel 

 

No. 

Jenis 

Variabel 
Definisi Operasional Metode Pengukuran 

1. Return Saham 

(Y) 

Pembayaran yang 

diterima karena hak 

kepemilikannya, 

ditambah dengan 

perubahan dalam harga 

pasar, yang dibagi 

dengan harga awal. 

 P� − P�− + D�P�−  

2. Dividend 

Payout Ratio 

(X1) 

Rasio antara laba yang 

dibayarkan dalam 

bentuk dividen dengan 

total laba yang tersedia 

bagi pemegang saham. 

 Dividend per Lembar Saham Laba per Lembar  Saham  

3. Price Earning 

Ratio (X2) 

Rasio ini mengukur 

berapa besar jumlah 

yang bersedia 

dibayarkan oleh investor 

untuk setiap laba yang 

dihasilkan. 

 Nilai Pasar per Lembar Saham Laba per Lembar  Saham  
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4. Long-term 

Debt to 

Capitalization 

Ratio (X3) 

Rasio ini mengukur 

peran penting utang 

jangka panjang dalam 

struktur modal 

(pendanaan jangka 

panjang) perusahaan. 

 

 Utang Jangka PanjangUt. Jgk Panjang + Total Ekuitas 
5. Debt to 

Equity Ratio 

(X4) 

Rasio yang 

menunjukkan sejauh 

mana perusahaan 

dibiayai oleh utang. 

 Total KewajibanTotal Ekuitas  

 

6. Price Book 

Value (X5) 

Merupakan rasio  pasar 

yang digunakan untuk  

mengukur kinerja harga 

pasar saham terhadap 

nilai bukunya. 

 Nilai Pasar per Lembar Saham Nilai Buku per Lembar  Saham 

Sumber: Berbagai sumber 

3.9      Metode Analisis Data 

Model Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda. Model persamaan regresi dari penelitian ini sebagai berikut:                                           

Keterangan: 

     = return saham syariah 

     = konstanta  

   −        = koefisien regresi dari variabel independen 

      = Dividend Payout Ratio (DPR) 

      = Price Earning Ratio (PER) 

      = Long-term Debt to Capitalization Ratio 

      = Debt to Equity Ratio (DER) 

      = Price to Book Value (PBV)       = koefisien pengganggu 
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3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan informasi yang berguna 

dan mudah dipahamai dalam bentuk tabel, grafik dan diagram. Beberapa contoh 

dari operasi statistika deskriptif adalah mean, median, variansi, standar deviasi, 

range, minimum dan maksimum. 

Analisis deskripsi merupakan analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskripsi ini meliputi 

beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi 

data, tabulasi silang dan analisis rasio. Statistik deskriptif lebih berkenaan dengan 

pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. 

3.9.2 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2006) dalam Widodo (2007). Uji  asumsi  klasik  

dilakukan  untuk  mengetahui  apakah model  estimasi  telah  memenuhi  kriteria  

ekonometrika,  dalam arti tidak  terjadi penyimpangan yang cukup serius dari 

asumsi-asumsi  yang harus  dipenuhi  yaitu distribusi normal, tidak adanya 

autokorelasi, tidak adanya multikolinearitas, dan varian kesalahan pengganggu 

tetap atau homoskedastisitas. Pengujian asumsi klasik penting dilakukan agar 

memperoleh parameter yang valid dan handal. Pengujian-pengujian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel 
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jumlah kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat histogram dan normal 

probability plot. Histogram membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Sedangkan normal probability 

plot membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distibusi normal. Jika distribusi data normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2011: 107). 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorv-Smirnov (KS). Uji KS 

dilakukan dengan hipotesis:     H : Residual terdistribusi normal H : Residual tidak terdistribusi normal 

Apabila hasil pengujian uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 5% maka H  diterima (Yamin, Rachmah, dan Kurniawan 2011: 33). 

2. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

independen. Jika antar variabel independen X terjadi multikolinearitas 

sempurna, maka koefisien regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai 

standard error menjadi tak terhingga. Jika multikolinearitas antar variabel X 

tidak sempurna tetapi tinggi, maka koefisien regresi X dapat ditentukan, tetapi 



48 

 

memiliki nilai standard error tinggi yang berarti nilai koefisien regresi tidak 

dapat diestimasi dengan tepat. Beberapa penyebab multikolinearitas: Metode 

pengumpulan data yang digunakan, adanya constraint pada model atau 

populasi yang dijadikan sampel, model spesifikasi, dan overdetermined model 

(Ghozali, 2011: 25-26). 

Adanya multikolinearitas atau korelasi tinggi antar variabel independen 

dapat dideteksi dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

yang tinggi (karena nilai VIF = 1/tolerance). Nilai cut-off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah tolerance < 0,10 atau 

sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2011: 28). 

3. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan 

pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang 
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baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara mendeteksi adanya 

autokrelasi adalah menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).  

Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorellation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Pengujian terhadap 

statistik Durbin-Watson (DW) dilakukan dengan membandingkan Durbin-

Watson (DW) dengan nilai batas bawah (du) dan batas atas (dl). Hasil 

perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut: 

1. Jika 0 < d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif 

2. Jika (4 – dl) < d < 4, berarti terdapat autokorelasi negatif 

3. Jika du < d < (4 – du), berarti tidak terdapat autokorelasi 

4. Jika dl < d < du atau (4 – du) < d < (4-dl), berarti tidak dapat 

disimpulkan 

4.   Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitisitas 

Heteroskedastisitas dapat timbul karena adanya data yang outlier. 

Heteroskedastisitas dapat juga timbul karena adanya pelanggaran terhadap 

asumsi klasik ke sembilan yaitu model regresi telah dispesifikasi dengan benar. 

Masalah heteroskedastisitas umum terjadi pada data silang (cross section) 

daripada pada data runtut waktu (time series).  

Ada dua cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode 

grafik dan uji statistik. Metode grafik dilakukan dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 
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SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 36-37). 

Uji statistik dapat dilakukan melalui melalui uji Park yang memformalkan 

metode grafik plot dengan menyatakan bahwa variance ��  merupakan fungsi 

dari variabel-variabel independen X (Ghozali, 2011: 38). Uji Park untuk 

pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan antara nilai ln 

kuadrat unstandardized dengan nilai ln variabel independen. Jika hasil 

pengujian t test pada variabel independen signifikan pada alfa 5%, maka kita 

ketahui bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas pada data (Yamin, Rachmah, 

dan Kurniawan, 2011: 16). 

3.9.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen baik 

secara bersama-sama atau secara parsial. Analisis regresi yang dilakukan meliputi: 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

lainnya konstan. Jika asumsi normalitas error terpenuhi, maka uji t dapat 

digunakan untuk menguji koefisien parsial dari regresi (Ghozali, 2011: 17). 
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 16). 

Tingkat signfikansi yang digunakan adalah 0,05 dan apabila nilai F hasil 

perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

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

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti yang 

menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi 

mana model regresi terbaik. (Ghozali, 2011: 15). 


