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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. Jenis Penelitian 

        Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan 

data, penafsiran data, serta hasil. Kesimpulan dari penelitian biasanya di sertai 

dengan table, grafik, bagan, dan gambar (Arikunto, 2006: 12) 

Jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka jenis 

penelitian adalah penelitian eksplanatori (penjelasan). Penelitian eksplanatori 

adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan (explanatory 

atau confimatory) yaitu memberikan penjelasan kausal atau hubungan antara 

variabel-variabel penelitian yang disertai dengan langkah pengumpulan, 

pengolahan, penyajian, dan analisis data untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1995:5).  

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Bila serangkaina 

observasi atau pengukuran di nyatakan dalam angka-angka, hasil observasi atau 

observasi sedemikian itu dinamakan data kuantitatif (Anto Dajan, 1991:17).     

     Menurut Arikunto (2006: 107) sumber data dalam penelitian adalah subjek 

darimana dapat diperoleh. Jika dilihat dari sumbernya, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder baik yang berasal dari 

dalam perusahaan (sumber data internal) dan data dari luar perusahaan (sumber 
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data eksternal). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tesusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). 

        Data yang diperlukan peneliti untuk mengadakan antara lain: 

1. EPS dan ROE perusahaan dalam periode 2005 sampai dengan 2007 

2. Harga saham indeks LQ 45, yaitu harga saham tahunan dalam periode 2004 

sampai dengan 2007 

3. Volume perdagangan saham indeks LQ 45 tahunan dalam periode 2005 

sampai dengan 2007 

          

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data perusahaan 

yang berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan beserta harga 

saham dan volume perdagangan saham dari perusahaan sampel pada saat 

penutupan harian (closing price).   

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kelompok orang atau sesuatu yang memiliki karakteristik 

tertentu yang ingin di teliti oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:108). 

Populasi menurut Arikunto (2006:108) adalah keseluruhan dari objek 

penelitian.Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah saham indeks LQ 

45 yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia periode 2005 
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sampai dengan 2007. Selama jangka waktu tersebut tercatat 67 saham yang masuk 

dalam indeks LQ 45.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili 

populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah 

metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan saham berdasar kriteria dan 

pertimbangan tertentu (Sugiono, 2000:62). Dalam purposive sampling pemilihan 

sekelompok subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dipandang mempunyai 

sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. 

        Adapun kriteria pengambilan sampel saham adalah : 

1. Merupakan saham indeks LQ 45 yang go public di BEI selama periode 

penelitian secara kontinyu, yaitu mulai 2005 sampai dengan 2007. 

2. Perusahaan yang saham-sahamnya dalam indeks LQ 45, pada periode 2005-

2007 mengeluarkan laporan keuangan ke BEI  setiap tahunnya. 

3. Memiliki ketersediaan data yang di butuhkan dalam penelitian.  

       Kriteria perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang masuk 

dalam Indeks LQ 45 secara terus-menerus selama periode 2005-2007. Dalam 

saham LQ 45 setiap 6 bulan akan dievaluasi, jika tidak sesuai kriteria maka akan 

dihapus oleh karena itu sampel ini dipilih dari saham aktif 6 kali terdaftar selama 

3 tahun. Dengan aktif 6 kali terdaftar berarti tidak ada kesenjangan aktivitas di 

tiap tahunnya dan alasan terakhir prioritas dipilihnya sampel ditujukan untuk 

mendapatkan keseragaman jumlah sampel dari tiap tahunnya dalam 3 tahun 

periode pengamatan. Prioritas pada saham LQ 45 merupakan kategori saham 
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unggulan dimana ada kecenderungan lebih banyak diperhatikan oleh investor 

untuk dijadikan acuan sebagai sarana investasi pada saham di bursa. 

Tabel 3.1 
Prosedur Pengambilan Sampel 
Keterangan Jumlah 

Populasi: 
Total perusahaan yang pernah masuk dalam 
daftar indeks LQ-45 selama 2005-2007  

Di kurangi: 
Perusahaan yang keluar dari daftar indeks 
LQ-45 selama 2005-2007   

68     

45 

Sampel 23 

Sumber data: www.dsx.co.id 

Berdasarkan teknik pengambilan tersebut terpilih 23 saham indeks LQ 45 

yang dijadikan sampel, yaitu : 

Tabel 3.2 
Daftar Sampel Saham 

No.  Kode Efek Nama Perusahaan (PT) 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 
2 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 
3 ASII Astra Internasional Tbk 
4 BBCA Bank Cental Asia Tbk 
5 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
6 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 
7 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 
8 BNGA Bank Niaga Tbk 
9 BNII Bank International Indonesia Tbk 
10 BUMI Bumi Resources Tbk 
11 ENRG Energi Mega Persada Tbk 
12 INCO International Nickel Ind. Tbk 
13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
14 INTP Indcement Tunggal Prakasa Tbk 
15 ISAT Indosat Tbk 
16 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 
17 LSIP PP London Sumatera Tbk 
18 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
19 PNBN  Bank Pan Indonesia Tbk 
20 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
21 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 
22 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk 
23 UNTR United Tractors Tbk 

Sumber data: www.dsx.co.id  

http://www.dsx.co.id
http://www.dsx.co.id
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3.5. Identifikasi Variabel 

Mengacu pada permasalahan dan hipotesis yang diajukan pada bagian-bagian 

sebelumnya maka analisis variabel-variabel yang akan diteliti dalam skripsi ini 

dikelompokkan dalam dua variabel, yaitu : 

a. Dependent Variabel, selanjutnya disebut variabel terikat adalah harga saham 

dari  setiap perusahaan obyek penelitian pertahun dan disebut variabel Y. 

b. Independent Variabel, selanjutnya disebut variabel bebas adalah variabel-

variabel yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat Y 

(harga saham) perusahaan yang diteliti. Variabel bebas disebut sebagai 

variabel X, yakni terdiri dari: 

1. Variabel X
1
 adalah EPS. 

2. Variabel X
2 
adalah ROE. 

3. Variabel X
3
 adalah Volume Perdagangan Saham.   

4. Variabel X4 adalah Harga Saham Masa Lalu.  

3.6. Definisi Operasional  

Dari uraian kajian teoritis yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, 

secara umum variabel-variabel yang diduga mempengaruhi harga saham dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel yang bersifat fundamental dan teknikal. Adapun 

definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1.   Harga Saham 

Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham 

tahunan perusahaan sampel penelitian, diwakili oleh rata-rata harga saham 
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penutup (closing price) harian perdagangan saham di BEI menjadi harga 

saham dalam satu tahun, dengan periode waktu penelitian dari tahun 2005 

sampai tahun 2007. Harga saham rata-rata dari closing price harian dianggap 

dapat mewakili fluktuasi harga saham yang terjadi dalam satu periode. Harga 

saham merupakan indikator nilai perusahaan yang memasyarakatkan 

sahamnya di BEI. Data mengenai harga saham ini diukur dengan satuan 

rupiah.  

2.   Earning Per Share (EPS) 

EPS merupakan rasio perbandingan antara tingkat keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. EPS yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah total laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar 

dari masing-masing perusahaan sampel selama periode penelitian, yaitu pada 

tahun 2005 sampai tahun 2007.  

EPS = 
dingSharesOuts

fterTaxesNetIncomea

tan
. 

(Jones, 2000:393) 

Informasi tentang EPS tahunan dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. 

Data mengenai EPS diukur dengan satuan rupiah. 

3.   Return On Equity (ROE) 

Menurut Tandelilin (2003:240) ROE adalah rasio yang menggambakan 

sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk 

menghasilkan laba bersih. Perhitungan ROE atau hasil pengembalian atas 

ekuitas sebagai berikut : 



55

  
ROE = 

egangSahamEkuitasPem

gadanpajaksetelahbunLabaBersih
 , 

sedangkan perhitungan ekuitas pemegang saham sebagai berikut : 

Ekuitas Pemegang Saham = Harga Saham Biasa + Agio Saham + Laba 

Ditahan –    Saham Perbendaharaan 

ROE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio antara laba bersih 

dengan modal sendiri pada tahun 2005 sampai tahun 2007. Informasi tentang 

ROE tahunan ini diperoleh dari BEI. Data mengenai ROE tahunan diukur 

dengan angka persen. 

4. Volume Perdagangan Saham ( Trading Volume Activity /TVA)     

Volume perdagangan saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

volume perdagangan saham tahunan pada perusahaan sampel penelitian 

dengan periode tahun 2005 sampai tahun 2007. Menurut Tandelilin (2003), 

TVA masing-masing saham pada periode jendela mencerminkan peubahan 

akivitas saham yang dihitung dari perbandingan volume perdagangan saham 

dengan volume saham yang beredar, dirumuskan: 

TVAi,t = Volume saham i yang diperdagangkan pada periode t

      

Volume saham i yang beredar pada periode t 

5. Harga Saham Masa Lalu (Sebelumnya)  

Harga saham masa lalu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga 

saham tahunan perusahaan sampel penelitian dengan periode tahun 2004 

sampai tahun 2006 sebagai harga saham masa lalu dari periode penelitian 

tahun 2005-2007. Variabel ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham dengan mengamati perubahan harga saham di waktu yang lalu dalam 
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hal ini satu tahun sebelumnya. Data variabel harga saham masa lalu berupa 

satuan rupiah.  

3.7. Metode Analisa Data 

3.7.1 Model analisa data 

Untuk mengetahui hubungan variabel fundamental dan teknikal terhadap 

harga saham maka digunakan analisa regresi berganda (multiple Regression 

Analysis). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

variable-variabel yang berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan menggunakan polling data. Analisis regresi berganda ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program spss.  

      Perumusan model analisis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut : 
        

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + e           

 Notasi:  

Y  = variabel dependen 

0   = konstanta 

X 1- X4  = variabel independen  

1- 4    = koefisien regresi  

e    = kesalahan pengganggu  

Berdasarkan persamaan di atas, penelitian ini menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

HS =  0  +  1EPS +  2ROE  +  3TVA  +  4HSB  + e;  

dimana : 
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HS    :  Harga Saham 

0  : konstanta 

EPS  : Earning Per Share 

ROE : Return On Equity 

TVA  : Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity)  

HSB : Harga Saham Sebelumnya (masa lalu) 

e  : Kesalahan pengganggu 

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, sebelumnya dilakukan uji asumsi 

klasik. Pada analisa dengan menggunakan regresi linier berganda, pengujian 

asumsi klasik penting dilakukan agar diperoleh parameter yang valid dan handal. 

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan  uji autokorelasi. 

Untuk memperoleh nilai koefisien i yang tidak bias dan efisien dari model 

persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa atau OLS 

(Ordinary Least Square) , model harus memenuhi asumsi-asumsi klasik sebagai 

berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, dengan 

membandingkan Asymptotic Significance dengan a =

 

5%. Dasar penarikan 

kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic 

Significance > 0,05 (Santoso, 2004:212).  
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b. Uji  Gejala Kolienaritas Ganda (Multicolinearity) 

Menurut Santoso (2004:203) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji 

apakah ada korelasi antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai variance 

inflation factor (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 1995).  

c. Uji Gejala Autokorelasi 

Metode uji ini digunakan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan pada periode t-1. 

Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai problem autokorelasi (Santoso, 2004:216). 

Menurut Kuncoro (2001:106) deteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dengan 

cara melihat besarnya nilai D-W (Durbin-Watson). Patokan umum yang dapat 

dijadikan batasan adalah: 

- Bila nilai D-W lebih besar dari batas atas (dU), maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada autokorelasi positif.  

- Bila nilai D-W lebih rendah dari batas bawah (dL), maka koefisien 

autokorelasi sama lebih besar nol, yang berarti ada autokorelasi positif. 

- Bila nilai D-W terletak di antara batas atas (dU) dan batas bawah (dL), 

maka tidak dapat disimpulkan. 

d. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain, jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas (Santoso, 2004:208). Cara mendeteksi ada tidaknya gejala 
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heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi 

gejala heterokedastisitas.   

3.8. Teknik Pembuktian Hipotesis 

Untuk melakukan pembuktian hipotesis dilakukan uji statistik berikut ini : 

1. Uji Hipotesis Pertama 

 

 Uji F 

Uji ini merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama-sama, 

yakni melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Rumus F hitung adalah sebagai berikut : 

Fhitung = 
)/()1(

)1/(
2

2

knR

kR

 

Sedangkan untuk menentukan F tabel digunakan taraf signifikan sebesar 5% 

dan derajat kebebasan (df) = (k-1) dan (n-k). Selanjutnya dilihat apabila F hitung 

lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas secara simultan terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain hipotesis 

diterima. Sebaliknya, jika F hitung kurang dari F tabel, hipotesis ditolak, artinya 

tidak terdapat pengaruh nyata secara simultan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Untuk menentukan t tabel, taraf signifikan yang 
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digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) = (n-k-1) dimana k 

merupakan jumlah variabel bebas. 

Penghitungan t hitung adalah sebagai berikut : 

     thitung = 
iidardDeviasS

igresiKoefisien

tan

Re 

Hipotesis diterima apabila t hitung lebih besar dari t tabel, artinya terdapat 

pengaruh signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.  

2. Uji Hipotesis Kedua (Penentuan Variabel Bebas Dominan) 

Menurut Sritua Arief (2006:10), untuk menentukan variabel bebas yang paling 

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependent variabel dalam 

suatu model regresi linear maka menggunakan koefisien beta (standardized 

regression coefficient). Variabel bebas yang mempunyai koefisien beta terbesar 

berarti merupakan variabel bebas yang dominan dalam mempengaruhi variabel 

terikat.  

3.9. Penentuan Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas bisa menjelaskan variabel 

terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini 

digunakan untuk mengukur besarnya proporsi atau persentase dari jumlah variasi 

dari variabel terikat atau untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Apabila nilai koefisien determinasi sebesar 1 (100%) menunjukkan adanya 

hubungan yang sempurna, sedangkan jika nilai koefisien determinasi sebesar 0 

menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Batasan dari nilai koefisien determinasi ini adalah 0 <  R2 < 1. 
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