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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Sekaran dan Bougie (2016:193) mengungkapkan bahwa: 

“Objects include persons, strategic business units, companies, countries, 

bicycles, elephants, kitchen appliances, restaurants, shampoo, yogurt, and 

so on. Examples of characteristics of objects are arousal-seeking tendency, 

achievement motivation, organizational effectiveness, shopping enjoyment, 

length, weight, ethnic diversity, service quality, conditioning effects, and 

taste. It is important that you realize that you cannot measure objects (for 

instance, a company). To be able to measure you need an object and 

attributes of the object, but you also need a judge.” 

 

Nazir ( 2011:128) mengungkapkan bahwa:  

“Objek memiliki ciri atau sifat. Jika kita mengukur suatu objek, yang 

diukur sebenarnya bukan objek tersebut, bukan pula sifatnya, tetapi yang 

diukur adalah indikan dari sifat tersebut. Indikan tidak lain dari suatu 

istilah yang sering digunakan, yang berarti sesuatu menunjukkan pada 

sesuatu yang lain.”  

 

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian 

dalam penelitian ini adalah rasio keuangan perusahaan solvabilitas yang diwakili 

oleh debt to equity ratio dan rasio nilai pasar yang diwakili oleh price earning 

ratio serta pengaruhnya terhadap return saham. Subjek dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Construction  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah bentuk rancangan penelitian yang akan dilakukan 

dalam penelitian.  Desain penelitian (research design) disusun untuk menentukan, 

diantara hal lainnya, cara mengumpulkan (collect) data lebih lanjut, menganalisis 

(analyze) dan menginterpretasikannya (interpret), dan akhirnya memberikan 

jawaban atas masalah (Sekaran, 2014:38). Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah studi yang ditujukan untuk 

menggambarkan hubungan, pengaruhnya antara variabel prediksi atau prediktor 

terhadap variabel yang di prediksi atau lazim dinyatakan variabel penyebab dan 

variabel akibat (Acep Edison, 2018 : 85). 

3.2.1.1 Populasi Penelitian 

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 (Sugiyono, 2016:80). 

Sedangkan pengertian populasi menurut Nuryaman dan Christina 

(2015:101), adalah: 

“Populasi adalah total kumpulan elemen yang dari kumpulan tersebut 

akan dibuat kesimpulan.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Sektor Property, 

Real Estate dan Building Construction yang telah terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia  yang  menerbitkan  laporan   keuangan  tahunan periode 2014-2017 

yaitu berjumlah  73 perusahaan .  
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3.2.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang 

dipilih dari populasi (Nuryaman dan Christina, 2015 : 101). Metode penarikan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive judgement sampling 

yaitu teknik sampling  yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel 

untuk tujuan tertentu (Riduwan 2013:20). Kriteria-kriteria penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Construction  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 

2. Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Construction  yang 

mempublikasikan  laporan  keuangan dan laporan tahunan (annual  report) 

secara lengkap untuk periode 31 Desember 2014 - 2017 dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Construction  yang 

mempunyai kelengkapan data keuangan secara konsisten dan data lain untuk 

melakukan perhitungan dalam penelitian ini dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Property, 

Real Estate dan Building Construction  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2014-2017 sebanyak 73 perusahaan.  

Sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel yang disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

Purposive Judgement Sampling 

 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building 

Construction  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2017   

73 

2 Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building 

Construction  yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan 

laporan tahunan kepada publik secara konsisten dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2017 

(22)  

 

3 Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building 

Construction  yang tidak mempunyai kelengkapan data 

keuangan secara konsisten dan data lain yang lengkap untuk 

melakukan perhitungan dalam penelitian ini tahun 2014-2017 

(16) 

  

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 35 

Jumlah Tahun 4 

Jumlah Observasi 140 

 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

No. Kode Saham Nama Emiten 

1 ACST Acset Indonusa Tbk. 

2  APLN  Agung Podomoro Land Tbk. 

3  ASRI  Alam Sutera Realty Tbk. 

4  BAPA  Bekasi Asri Pemula Tbk. 

5  BEST  Bekasi Fajar Industrial Estate 

6  BKSL  Sentul City Tbk. 

7  BSDE  Bumi Serpong Damai Tbk. 

8  CTRA  Ciputra Development Tbk. 

9  DART  Duta Anggada Realty Tbk. 
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No. Kode Saham Nama Emiten 

10  DIGK  Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 

11  DILD  Intiland Development Tbk. 

12  GAMA  Gading Development Tbk. 

13  GPRA  Perdana Gapuraprima Tbk. 

14  GWSA  Greenwood Sejahtera Tbk 

15  JRPT  Jaya Real Property Tbk 

16  KIJA  Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

17  LPCK  Lippo Cikarang Tbk 

18  LPKR  Lippo Karawaci Tbk. 

19  MDLN  Modernland Realty Tbk. 

20  MTLA   Metropolitan Land Tbk. 

21  PLIN  Plaza Indonesia Realty Tbk. 

22  PWON  Pakuwon Jati Tbk. 

23  RDTX  Roda Vivatex Tbk 

24  SMRA  Summarecon Agung Tbk. 

25  TOTL  Total Bangun Persada Tbk. 

26  WIKA  Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

27 CSIS Cahayasakti Investindo Sukses  

28 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 

29 GMTD Gowa Makassar Tourism Development 

30 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 

31 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 

32 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. 
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No. Kode Saham Nama Emiten 

35 EMDE Megapolitan Developments Tbk. 

34 RODA Pikko Land Development Tbk. 

35 BCIP Bumi Citra Permai Tbk.                                                                                                                             

Sumber: www.idx.co.id (data diolah kembali) 

3.2.1.3 Unit Analisis 

Unit analisis dinamakan juga subjek atau objek penelitian, dimana unit 

analisis merupakan sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam 

penelitian (pembuktian hipotesis). Sumber informasi megenai variabel dapat 

berupa individu, kelompok, organisasi, atau artefak social (Zulganef, 2013 : 121). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor 

property, real estate dan building construction periode 2014-2017 dan website 

bursa efek Indonesia. 

3.2.1.4 Jenis Investigasi 

Jenis investigasi yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.  Penelitian 

dengan metode verifikatif dikenal juga sebagai metode kasual. Metode kasual 

bertujuan untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah yang sedang 

diteliti (Sekaran, 2014). 

Sesuai dengan pengertian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini yaitu 

rasio solvabilitas (DER) dan nilai pasar (PER), dan return saham pada Perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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Sektor Property, Real Estate dan Building Construction  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017. Metode verifikatif digunakan untuk menguji 

lebih dalam tentang pengaruh debt to equity ratio dan price earning ratio terhadap 

return saham, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah 

diterima atau ditolak. 

3.2.1.5 Dimensi Waktu  

Penelitian menggunakan data time series dan data crossectional karena 

membandingkan antar perusahaan pada seluruh perusahaan sektor Property, Real 

Estate dan Building Construction yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

selama 4 (empat) tahun yaitu pada periode 2014-2017. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Secara singkat menurut Sekaran (2014:115): 

“Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai” 

 

Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, 

atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel-

variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua: 

a) Variabel Bebas/ Independen 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruh variabel terkait, entah 

secara positif atau negatif (Sekaran, 2014:117). Variabel bebas yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel X1 Debt to Equity Ratio dan X2 

Price Earning Ratio. 
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b) Variabel Terikat/ Dependen 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

(Sekaran, 2014:116). Variabel terikat yang berikaitan dengan masalah yang akan 

diteliti adalah tingkat pengembalian (return) saham. Dalam operasionalisasinya, 

semua variabel diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk rasio. Guna 

memperjelas maka operasionalisasi variabel penelitian penulis disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.3  

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Debt to 

Equity Ratio 

(DER) (X1) 

Debt to Equity Ratio 

adalah ukuran yang 

dipakai dalam 

menganalisis laporan 

keuangan untuk 

memperlihatkan 

besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor. 

Fahmi(2014:128) 

Debt to Equity Ratio : 

DER= 
           

             
 

 

 

Fahmi (2014 :128) 

Rasio 

Price Earning 

Ratio (PER) 

(X2) 

PER merupakan alat 

analisis keuangan rasio 

penilaian yang 

mengukur seberapa 

besar perbandingan 

antara harga per 

lembar saham di pasar 

dengan EPS.  

(Husnan  dan 

Pudjiastuti , 2015 : 84) 

Price Earning Ratio : 

 
                      

                     
 

 

 

(Husnan  dan Pudjiastuti , 

2015 :84) 

Rasio 

Return saham 

(Y) 

Return merupakan 

keuntungan berupa 

tingkat pengembalian 

atas suatu sekuritas 

yang dimiliki oleh 

Return Saham : 

             
       
    

 

Rasio 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

investor .  

Jogiyanto  

(2012 : 206)       

 

Jogiyanto (2012 : 206) 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data yang mendukung dan relevan dengan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini 

yaitu dengan cara: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami literatur-literatur berupa buku dan jurnal dari perpustakaan 

Universitas Widyatama. 

2. Riset Internet (Internet Research) 

Penulis juga mengumpulkan data dari situs-situs terkait guna memperoleh 

tambahan literatur atau data relevan terpercaya lainnya yang dibutuhkan.  

3.2.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction  

yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2013:128). Sumber 

data diperoleh dari situs BEI www.idx.co.id , www.sahamok.com, Galeri 

Investasi Universitas Widyatama dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya 

dengan penelitian. 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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3.2.5 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan berdasarkan prosedur sebagai 

berikut:  

1. Membuat daftar perhitungan untuk Debt to Equity Ratio (DER), Price 

Earning Ratio (PER), dan Return Saham pada perusahaan Sektor 

Property, Real Estate dan Building Construction  yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017. 

2. Melakukan perhitungan Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning 

Ratio (PER), dan Return Saham pada perusahaan Sektor Property, Real 

Estate dan Building Construction  yang terdaftar di BEI periode 2014-

2017. 

3. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis untuk menguji 

data yang siap diolah untuk memdapat kesimpulan dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2013 dan Eviews 10. 

4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh.  

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Pada penelitian ini, 

penulis akan mendeskripsikan untuk variabel rasio solvabilitas (DER), rasio nilai 

pasar (PER), dan return saham.  
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3.3.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik biasanya sering digunakan pada persamaan regresi linier 

berganda. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar 

persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, 

maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan 

untuk memprediksi (Ghozali, 2013:103). Pengujian asumsi klasik ini mengetahui 

apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejala autokorelasi.  

3.3.2.1 Uji normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak (Ghozali, 2013). Dalam software eviews normalitas sebuah 

data dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak 

mengikuti bentuk kurva normal, sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila 

melihat koefisin Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling 

mendukung (Winarno, 2011:41)  

a. Bila nilai J-B tingkat signifkan (lebih dari 2), maka data tidak 

berdistribusi normal 

b. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (tingkat signifikansi) maka data 

terdistribusi normal. 

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi 

adanya hubungan yang linear antara variabel-variabel bebasnya. Salah satu cara 
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mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Gujarati (2011) cara 

untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas diantaranya adalah dengan melihat 

nilai dari 1 nilai tolerance dan lawannya 2 variance inflation factor (VIF). Nilai 

cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance >0,10 atau sama dengan VIF< 10 

     
 

         
 

Maka dalam penelitian ini indikator nilai VIF yang digunakan adalah  

 Jika nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas yang serius 

 Jika nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinearitas yang serius 

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2013:139). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan Uji-White.  

Uji-white dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U
2
t) dengan 

variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) 

variabel independen (Ghozali, 2013:143). Prosedur pengujian dilakukan dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi 

Ha : Terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi 
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Pada tingkat signifikansi 0.05 apabila nilai probabilitas obs*R-square < 0.05 

maka terjadi gejala heteroskesdatisitas, sebaliknya apabila nilai probabilitas 

obs*R-square > 0.05 maka tidak terjadi gejala heteroskesdatisitas. 

3.3.2.4 Uji Autokorelasi Data 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahaan pengguna pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (Ghozali, 2013:110). Autokorelasi timbul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 

residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat analisis yang digunakan 

adalah uji Durbin-Watson.  

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 

statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel 

Durbin Watson pada tabel. Dasar pengambilan keputusan dilihat dalam tabel 3.3 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak terdapat autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak terdapat autokorelasi positif No decision dl≤d≤du 

Tidak terdapat autokorelasi negative Tolak 4-dl<d<4 

Tidak terdapat autokorelasi negative No decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak terdapat autokorelasi positif atau negative Tidak ditolak du<d<4-du 

Sumber: Ghozali (2013:111) 
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3.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel bebas (independent) 

terhadap variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini, model analisis yang 

digunakan adalah model regresi linear berganda, yang dirumuskan: 

                    

Keterangan: 

Y  = Nilai prediksi variabel dependen (return saham) 

    = konstanta 

       = koefisien regresi masing-masing variabel independen 

    = Debt to Equity Ratio (DER) 

    = Price Earning Ratio (PER) 

 

3.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji 

pengaruh simultan (f-test), uji pengaruh parsial (t-test) dan uji koefisien 

determinasi (r
2
). 

3.4.1 Uji Parsial (T-test) 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 

pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji 

t adalah sebagai berikut: 

1. Menunjukkan tingkat signifikansi sebesar      

Tingkat signifikansi 0,005 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi 
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kesalahan 5% 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika t statistik <0,05 atau thitung > ttabel  

b. H0 diterima jika t statistik >0,05 atau thitung < ttabel 

Nilai ttabel didapat dari: df= n-k-1 

Keterangan: 

n: jumlah observasi 

k: variabel independen  

3.4.2 Uji Simultan (F-test) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan tingkat signifikansi sebesar       

Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki probababilitas 95% atau toleransi 

kesalahan 5%.  

2. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika F statistik <0,05 atau Fhitung > Ftabel 

b. H0 tidak berhasil ditolak jika F statistik > 0,05 atau Fhitung < Ftabel  

Nilai ftabel didapat dari: 

df1 (pembilang) menyatakan jumlah variabel independen 

df2 (penyebut) menyatakan n-k-1 

 

Keterangan:  

N : Jumlah observasi  

K : variabel independen 
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3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

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

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 

3.4.4 Penetapan Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan (significant level) yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup untuk menguji hubungan antara 

variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan bahwa korelasi antara kedua 

variabel cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar 

dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi 

kesalahan sebesar 5%. 

3.4.5 Pengujian Hipotesis 

Dari hipotesis-hipotesis di atas, kita dapat menarik kesimpulan apakah 

variabel-variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau 

tidak terhadap variabel terikat, dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial dan simultan. 
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Hipotesis Statistik : 

a. Secara Parsial 

H01 : β1 = 0 Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari Debt to Equity 

Ratio terhadap Return Saham. 

Ha1 : β1 ≠  0 Terdapat pengaruh secara parsial dari Debt to Equity Ratio 

terhadap Return Saham. 

H02 : β2 = 0 Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari Price Earning 

Ratio terhadap Return Saham. 

Ha2 : β2 ≠ 0 Terdapat pengaruh secara parsial dari Price Earning Ratio 

terhadap Return Saham. 

b. Secara Simultan 

H03 : β1=β2= 0 Tidak terdapat pengaruh secara simultan dari Debt 

to Equity Ratio dan Price Earning Ratio terhadap 

Return Saham. 

Ha3 : β1≠β2 ≠0 Terdapat pengaruh secara simultan dari Debt to 

Equity Ratio dan Price Earning Ratio terhadap 

Return Saham. 


