
42 
 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori. Penelitian 

eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh jawaban tentang 

“bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi. Tujuan penelitian ini untuk 

menjelaskan atau membuktikan hubungan antar variabel penelitian yang dapat 

berbentuk korelasional atau kausalitas atau sebab akibat (Nuryaman & Christina 

2015). Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Fidrian, Djaelani dan  Slamet (2019), dengan mempertimbangkan saran yang 

diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan mengganti sektor yang diteliti serta 

menggunakan judul yang sama tetapi menambah satu variabel independen. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PER, DPR, 

ROE dan DER, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah return 

saham.  

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada perusahaan property, real estate dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-

2017 melalui website www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

September 2019 sampai dengan selesai. 

4.3 Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel. Sumber data adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan sektor property, real 

estate dan building construction yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Data 

sekunder adalah data yang tersedia dan dibuat oleh pihak tertentu dalam bentuk 

dokumen (Nuryaman & Christina 2015). Beberapa sumber data sekunder antara 

lain catatan atau dokumentasi perusahaan, bulletin statistic, publikasi pemerintah, 

data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen 

perpustakaan, analisis data online, situs web dan internet (Sekaran & Bougie 

http://www.idx.co.id/
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2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dalam laporan keuangan dan informasi mengenai harga close saham yang 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id, situs 

www.finance.yahoo.com, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 

4.3.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. 

Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya bervariasi antar individu satu 

dengan lainnya. Dalam terminology penelitian, objek penelitian ini dinamakan 

variabel penelitian (Nuryaman & Veronica 2015). Objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah price earning ratio (PER), dividend payout ratio (DPR), 

return on equity (ROE), dan debt to equity ratio (DER) sebagai variabel 

independent atau bebas serta return saham sebagai variabel dependent atau terikat. 

4.3.2 Unit Analisis  

Unit analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama 

tahap analisis data selanjutnya. Analisis unit mengacu pada tingkat pengumpulan 

data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya (Sekaran & Bougie 

2017). Unit analisis dapat berupa orang (manusia), organisasi, peristiwa, dan 

berbagai hal lainnya yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian (Nuryaman 

& Christina 2015). Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan property, 

real estate, dan building construction yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

4.3.3 Populasi Penelitian 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-

hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, 

atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistic 

sampel) (Sekaran & Bougie 2017). Sedangkan menurut Nuryaman & Christina 

(2015:101) populasi yaitu seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang 

menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan perusahaan property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

  

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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4.3.4 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran & Bougie, 2017). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Menurut Sekaran & Bougie (2017), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memenuhi beberapa kriteria  yang ditentukan oleh 

peneliti. Adapun tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel yang mewakili 

(representative) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan keperluan 

penelitian. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai 

berikut :  

1. Perusahaan sektor property, real estate, dan building construction 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. 

2. Perusahaan sektor property, real estate, dan building construction 

yang konsisten menerbitkan laporan keuangannya selama periode 

2015-2017 

3. Perusahaan sektor property, real estate, dan building construction 

yang memuat informasi lengkap yang dibutuhkan untuk perhitungan 

price earning ratio, dividend payout ratio, return on equity, debt to 

equity ratio dan return saham. 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria sampel Jumlah laporan keuangan 

1. Perusahaan sektor property, real estate, dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2015-2017 (www.idx.co.id).  

64 

2. Perusahaan sektor property, real estate, dan building 

construction yang tidak konsisten menerbitkan laporan 

keuangannya selama periode 2015-2017 

(39) 

3. Perusahaan sektor property, real estate, dan building 

construction yang tidak memuat informasi lengkap 
(9) 

http://www.idx.co.id/
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yang dibutuhkan untuk perhitungan price earning 

ratio, dividend payout ratio, return on equity, debt to 

equity ratio dan return saham. 

 Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel 16 

 Jumlah pengamatan (16x 3) 48 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 64 perusahaan sektor property, real 

estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2015-2017, sebanyak 16 perusahaan yang terpilih menjadi sampel 

penelitian. Total pengamatan yang dilakukan untuk periode 2015-2017 diperoleh 

sebanyak 48 pengamatan. Daftar sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut ini:  

Tabel 4.2 

Daftar sampel penelitian 

No Kode Perusahaan Nama perusahaan 

1 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

2 CTRA Ciputra Development Tbk 

3 GMTD Gowa Makassar tourism Development Tbk 

4 JRPT Jaya Real Property Tbk 

5 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

6 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 

7 MTLA Metropolitan Land Tbk 

8 PWON Pakuwon Jati Tbk 

9 SMRA Summarecon Agung Tbk 

10 ACST Acset Indonesia Tbk 

11 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 

12 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk 

13 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 

14 TOTL Total Bangunan Persada Tbk 

15 WIKA Wijaya Karya Tbk 

16 WSKT Waskita Karya (Perseo) Tbk 
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Sumber : www.idx.co.id (data diolah kembali) 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

4.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknik Kepustakaan (Library Research)  

Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan 

memahami literatur-literatur berupa buku, jurnal dan referensi lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan 

teori dan berbagai penjelasan mengenai masalah yang diteliti. 

2. Riset Internet (Internet Research) 

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data yang berasal dari 

situs-situs yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan 

tambahan literatur atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

4.5 Instrumen Penelitian 

4.5.1 Operasionalisasi Variabel 

 Variabel penelitian adalah karakteristik, cirri, sifat, keadaan yang melekat 

pada beberapa subjek, yang nilainya dapat berbeda-beda antar subjek satu dengan 

yang lainnya (Nuryaman & Christina, 2015). Operasionalisasi variabel dilakukan 

dengan cara mengamati dimensi, sisi-sisi, ciri-ciri perilaku suatu konsep, 

kemudian menterjemahkan dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi dan 

diukur agar dapat dibuat dan dikembangkan indeks pengukuran dari konsep-

konsep tersebut (Nuryaman & Christina, 2015). 

Variabel yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat merupakan variabel 

yang menjadi perhatian peneliti, karena variabel ini yang sering dianggap 

sebagai masalah penelitian. Tujuan penelitian adalah memahami variabel 

dependen, menjelaskannya, serta berusaha menemukan variabel lain yang 

http://www.idx.co.id/
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bisa menjadi variabel prediktornya (Nuryaman & Christina, 2015). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham (Y) 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau sering disebut variabel bebas adalah variabel 

yang dapat memperngaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, 

perubahan nilai (variance) pada variabel independen dapat menyebabkan 

perubahan nilai variabel dependen (Nuryaman & Christina, 2015). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah price earning ratio (X1),  

dividend payout ratio (X2), return on equity (X3) dan debt to equity ratio 

(X4). 

Guna memperjelas maka operasionalisasi variabel penelitian penulis 

disajikan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Price 

Earniung 

Ratio (X1) 

Price Earning Ratio (PER) 

adalah rasio yang diperoleh 

dengan membandingkan harga 

saham perlembar (yang 

ditentukan di pasar modal) 

dengan laba per lembar saham 

atau earning per share (EPS) 

(Husnan dan Pudjiastuti 2015). 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

 

 

(Husnan dan Pudjiastuti 2015) 

Rasio 

Dividend 

Payout Ratio 

(X2) 

Rasio pembayaran dividen 

merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil 

perbandingan antara dividen 

tunai per lembar saham 

dengan laba per lembar 

saham. Rasio ini 

menggambarkan jumlah 

 

𝐷𝑃𝑅 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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laba dari setiap lembar 

saham yang akan 

dialokasikan dalam bentuk 

dividen. 

(Hery 2016) 

 

 

 

 

(Hery 2016) 

Return On 

Equiry  

(X3) 

ROE dapat digunakan 

sebagai alat ukur 

kemampuan suatu 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan 

berdasarkan pada 

perbandingan antara laba 

bersih dengan ekuitas biasa, 

yang biasanya digunakan 

sebagai alat untuk mengukur 

tingkat pengembalian 

investasi pemegang saham. 

(Brigham dan Houston 

2010;149).  

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

 

 

 

 

 

 

(Hery 2016:195) 

 

Rasio 

Debt to Equity 

Ratio (X4) 

Rasio utang terhadap modal 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

besarnya proporsi utang 

terhadap modal. 

(Hery 2016:168) 

 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

(Hery 2016:169) 

 

Rasio 

Return Saham 

(Y) 

Return saham disebut 

sebagai tingkat 

pengembalian hasil yang 

diperoleh oleh para investor 

yang menanamkan atau 

 

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡 − 1

𝑃𝑡 − 1
 

 

 

Rasio 
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menginvestasikan sejumlah 

dananya pada saham periode 

tertentu. 

(Harjito dan Martono 

2012:415) 

(Brigham and Houston 2013:388) 

 

4.6 Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikkan data dari tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 

2017:232). 

4.6.1 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 2017:147). Dalam penelitian ini 

penulis akan mendeskripsikan untuk variabel price earning ratio (PER), dividen 

payout ratio (DPR), return on equity (ROE), debt to equity ratio (DER) dan 

return saham.  

4.6.2 Analisis Regresi Data Panel 

 Penelitian ini menggunakan analisis data panel, dimana data panel 

merupakan gabungan antara time series dan cross section. Data cross section 

adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak individu. 

Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

terhadap suatu individu (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

  



50 
 

 
 

4.6.2.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Tiga model pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel dalam 

penelitian ini dapat dilakukan dengan metode common effect, fixed effect dan 

random effect (Widarjono, 2013). Berikut dijelaskan masing-masing metode : 

1. Common effect model 

Estimasi common effect merupakan suatu estimasi data panel yang hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross section dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Pendekatan ini tidak 

memperhatikan dimensi individu atas waktu. Dalam model ini terdapat 

asumsi bahwa intersep dan koefisien regresi nilainya tetap untuk setiap 

objek penelitian dan waktu. 

2. Fixed Effect Model 

Model estimasi ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda 

antar individu. Perbedaan itu dapat dikomodasi melalui perbedaan pada 

intersepnya. Oleh karena itu, dalam model fixed effect setiap merupakan 

parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan 

teknik variabel dummy atau Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

3. Random Effect Model 

Model random effect mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai 

perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random atau stokastik. 

Metode ini menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

4.6.2.2 Metode Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

 Menentukan model yang sesuai dari common effect, fixed effect dan 

random effect dengan penelitian ini maka digunakan Uji Chow, Uji Hausman dan 

Uji Lagrange Multiplier (Widarjono, 2013). 

1. Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi 

dengan fixed effect model atau common effect model, apabila dari hasil uji 

tersebut ditentukan bahwa model common effect yang digunakan maka 

tidak perlu diuji kembali dengan uji hausman. Jika prob. cross section F < 

0,05 (alpha) maka model yang terpilih adalah fixed effect. 
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2. Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model data panel yang 

diregresi dengan fixed effect model atau random effect model. Jika nilai 

Prob. cross section random > 0,05 maka model yang digunakan adalah 

random effect. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji LM ini digunakan untuk menentukan apakah model data panel 

diregresi dengan common effect model atau random effect model. Jika nilai 

Prob. Breusch-Pagan > 0,05 maka yang digunakan adalah model common 

effect. 

4.6.3 Uji Asumsi Klasik 

 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 dan Ratmono, 2013). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka 

dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik. 

4.6.3.1 Uji Normalitas Data  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik ini menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali dan Ratmono, 2013). Menurut Ghozali dan 

Ratmono (2013:165) terdapat dua cara mendeteksi apakah residual memiliki 

distribusi normal atau tidak yaitu dengan : 

1. Analisis Grafik 

Melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Analisis grafik merupakan cara termudah tetapi bisa 

menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil 
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2. Uji Statistik 

Pengujian normalitas residual yang banyak digunakan adalah uji Jarque-

Bera (JB). Uji JB adalah untuk uji normalitas untuk sampel besar 

(asymptotic). Nilai JB dihitung signifikansinya untuk menguji hipotesis 

berikut : 

H0 : residual terdistribusi normal 

Ha : residual tidak terdistribusi normal 

Jika probabilitas lebih besar dari 5% (tingkat signifikansi), maka H0 

diterima sehingga data berdistribusi normal. 

4.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau independen. Salah 

satu cara mendeteksi adanya multikolinearitas atau korelasi antarvariabel 

independen dapat dilakukan dengan melihat Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi tolerance yang rendah sama dengan 

VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dioakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF > 10.  (Ghozali 

dan Ratmono, 2013). 

4.6.3.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suuatu model 

regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t 

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

dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi diantaranya adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW 

Test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk untuk autokorelasi tingkat satu 

dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag diantara variabel bebas (Ghozali dan Ratmono, 2013). Hipotesis yang 

akan diuji adalah : 
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H0 : tidak ada autokorelasi (ρ = 0) 

Ha : ada autokorelasi (ρ ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

Tabel 4.4 

Durbin Watson d test : pengambilan keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak ditolak dU < d < 4 - dU 

Sumber : (Ghozali dan Ratmono, 2013) 

Ket : dU : durbin watson upper, dL : durbin watson lower 

4.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda bersifat heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

 Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu 

metode grafik dan metode uji statistik (uji formal). Ada beberapa uji statistik yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas antara lain : 

(1) Glejser, (2) White, (3) Breusch-Pagan-Godfrey, (4) Harvey, (5) Park (Ghozali 

dan Ratmono, 2013). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas yaitu dengan menggunakan uji White. 

 Uji White dapat dilakukan dengan menggunakan nilai p (Obs*R-squared) 

hasil olahan Software Eviews untuk menyimpulkan ada tidaknya 

heteroskedastisitas. Dalam uji White hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas ; Ha Ada Heteroskedastisitas  
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Jika nilai probabiloitas Chi-Square signifikan (nilai p<0,05) maka hipotesis 

alternatif (Ha) adanya heteroskedastisitas dalam model tidak dapat ditolak (Ghozali 

dan Ratmono, 2013). 

4.6.4 Koefisien  Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross-section) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

4.6.5 Pengujian Hipotesis 

4.6.5.1 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa besar pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan (Ghozali dan Ratmono, 2013). Pengujian dilakukan 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%). Kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut :  

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau nilai t-hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

Ini artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 atau nilai t-hitung < t tabel maka H0 diterima. 

Ini artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali dan Ratmono, 2013) 

4.6.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
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secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2013:98). 

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai  berikut: 

1. Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 5%  

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

penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

2. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika F statistic < 0,005 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 

4.6.5.3 Penetapan Tingkat Signifikansi 

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 kemungkinan besar dari 

hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

sebesar 5% 

4.7 Prosedur Penelitian  

Tahapan pengolahan dan penganalisisan data yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel-variabel terkait, 

melalui laporan keuangan tahunan perusahaan sektor property, real estate, 

dan building contriction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017 yang berhubungan dengan PER, DPR,ROE,DER dan return 

saham. 
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2. Membuat daftar perhitungan untuk PER, DPR, ROE, DER dan return 

saham tahun 2015-2017. 

3. Melakukan perhitungan PER, DPR, ROE, DER, dan return saham tahun 

2015-2017. 

4. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis untuk menguji data 

yang siap diolah untuk mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan 

software Microsoft Excel 2007 dan Eviews 9. 

5. Melakukan analisis hasil pengolahan data statistik dan pengujian hipotesis 

6. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. 


