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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang 

berjalan dan melakukan pemeriksaan terhadap suatu gejala 

alam/fenomena/masalah yang terjadi bukan akibat yang terjadi. Analisa yang 

digunakan adalah analisa kecenderungan (trend analysis) yang berarti bertujuan 

untuk menggambarkan hubungan variabel. Penelitian deskriptif penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan 

variabel lain (Sugiyono, 2016:58). 

Penelitian menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, yaitu metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada 

filsafat positivme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, 

dan systematic. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode 

ini ditentukan dan dikembangkan berbagai iptek baru (Sugiyono, 2017:7).  

4.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:61). Edison 

(2018:112) menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan individu-individu atau 
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elemen-elemen dalam satu-satuan ukuran yang melekat pada karakteristiknya yang 

berada pada areal tertentu.  

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

menjadi populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan sub 

sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2016 - 2019 yang berjumlah sebanyak 30 perusahaan yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. 

No Kode Nama Perusahaan 

1. ADES Akasha Wira Internasional Tbk 

2. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

4. BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 

5. BUDI Budi Strach & Sweetener Tbk 

6. CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 

7. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

8. CLEO Sariguna Primatirta Tbk 

9. COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk 

10. DLTA Delta Djakarta Tbk 

11. FOOD Sentra Food Indonesia 
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12. GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 

13. HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 

14. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

15. IIKP Inti Agri Resources Tbk 

16.  INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

17.  KEJU Mulia Boga Raya Tbk  

18.  MGNA Magna Investama Mandiri Tbk 

19.  MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

20.  MYOR Mayora Indah Tbk 

21.  PANI Pratama Abadi Nusa Industri Tbk 

22.  PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk 

23.  PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

24.  PSGO Palma Sarasih Tbk 

25.  ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

26.  SKBM Sekar Bumi Tbk  

27. SKLT Sekar Laut Tbk 

28. STTP Siantar Top Tbk 

29. TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 

30. ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk 
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4.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria-kriteria 

atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap objek 

yang akan diteliti (Sugiyono 2010:122). Pengambilan sampel ini didasarkan pada 

kriteria-kriteria sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Hasil Purposive Sampling 

No Kriteria Sampel 

1. 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016 - 2019 

2. 

Perusahaan pada sektor manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang memiliki laporan keuangan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2019  

3. 

Menggunakan mata uang Indonesia (rupiah) dalam laporan 

keuangannya 

 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 4 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2019.  
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Tabel 4.3 

Sampel Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

Busa Efek Indonesia (BEI) 2016-2019. 

No Kode Nama Perusahaan 

1. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

2. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

3. DLTA Delta Djakarta Tbk 

4. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

5. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

6. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

7. MYOR Mayora Indah Tbk 

8. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

9. SKBM Sekar Bumi Tbk 

10. SKLT Sekar Laut Tbk 

11. STTP Siantar Top Tbk 

12. ULTJ Ultar Jaya Milk Industry & Trading Company 
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4.1.3 Operasional Variabel 

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Selain itu proses ini juga 

dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel 

sehingga pengujian hipotesis menggunakan analisis statistic dapat dilakukan 

secara benar. Berdasarkan judul penelitian mengenai “ Pengaruh ROA, DER, dan 

EPS terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019.” Maka 

operasional variabel untuk memaparkan variabel-variabel tersebut sebagai berikut 

: 

Tabel 4.4 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Formula Skala 

Return On 

Assets 

(ROA) 

ROA merupakan 

rasio 

profitabilitas 

yang 

menunjukkan 

persentase 

keuntungan (laba 

bersih) yang 

diperoleh 

perusahaan 

dibandingkan 

    
                  

                      
 

Rasio 
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dengan 

keseluruhan 

sumber daya atau 

rata-rata jumlah 

aset (Irham 

Fahmi, 2012:82). 

Debt 

Equity 

Ratio 

(DER) 

DER merupakan 

rasio yang yang 

digunakan untuk 

mengukur hutang 

dalam ekuitas. 

Rasio ini dihitung 

dengan cara 

membandingkan 

semua utang, 

termasuk utang 

jangka pendek 

dengan total aset 

bersih yang 

dimilki oleh 

perusahaan 

(Sutrisno, 

2015:218). 

    
                

              
 

   𝒊  
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Earning 

Per Share 

(EPS) 

EPS merupakan 

rasio keuangan 

jumlah laba 

bersih dalam 

setiap lembar 

saham. Eps juga 

menjadi nilai atau 

nominal uang 

yang diterima 

investor ketika 

pembagian 

keuntungan di 

akhir tahun 

(Eduardus 

Tandelilin, 

2010:374). 

    

 
                                   

                         
 

   𝒊  

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019, dengan 

mengambil data-data yang diperlukan melalui sumber data yang diambil dari 

website www.idx.co.id. Waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Obtober 2020 

sampai dengan selesai. 
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4.3 Data dan Sumber Data 

4.3.1 Objek Penelitian 

Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu tentang sesuatu hak objektif, valid dan reliable tentang suatu hal objek 

penelitian yang merupakan karakteristik yang melekat pada subjek penelitian, 

yang nilainya dapat bervariasi antara subjek satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 

2016:41). 

Objek dari penelitian ini yaitu return on asset, debt to equity ratio, earning 

per share, dan harga saham. Variabel yang menunjukan dependen dalam 

penelitian ini adalah harga saham, sedangkan variabel yang menunjukan 

independennya adalah return on asset, debt to equity ratio, dan earning per share. 

4.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis ini yaitu sumber data sekunder yang 

menjelaskan bahwa pengertian data sekunder yaitu sumber data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015:193). Dan 

data sekunder tersebut berupa laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2019. 

4.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data bersumber data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi 
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Laporan keuangan yang terpublikasi pada perusahaan manufaktur 

subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016 – 

2019. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan informasi berupa teori-teori yang 

melatarbelakangi penelitian dengan mempelajari kepustakaan baik dari 

buku literatur, jurnal-jurnal, maupun karya ilmiah yang berhubungan 

dengan permasalahan. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Menurut 

Sugiyono (2017:146) instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian”. Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016 - 2019. 

4.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada dasarnya yaitu memperkirakan atau dengan menentukan 

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian 

terhadap sesuatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan atau 

meramalkan kejadian lainnya. Kejadian (event) dapat dinyatakan sebagai 

perubahan nilai variabel. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan 
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untuk menguji pengaruh laba bersih dan arus kas terhadap harga saham baik secara 

simultan maupun parsial, maka digunakan analisis statistik regresi linier berganda. 

Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; pengujian asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi parsial, koefisien 

determinasi serta pengujian hipotesis. Dibantu dengan Software SPSS. 

4.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017:29). Pada penelitian ini, penulis akan 

mendeskripsikan kondisi variabel laba bersih, arus kas dan harga saham pada 

perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-2018. 

4.6.2 Keabsahan Data 

4.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji 

statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila 

nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil One 

Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka 

data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016:154). 
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4.6.2.2 Uji Multrikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian 

multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Efek 

dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal 

tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan 

bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linier antara 

variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. 

4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier 

berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel 

terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola 

tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). 

4.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang bebas dari autokolerasi Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi 
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antar observasi yang diukur berdasarkan kebijakan waktu dalam model regresi atau 

dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari 

observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji durbin- 

watson. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan 

berikut nilai durbin-watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi 

(Ghozali, 2016:107).  

4.6.3 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F-Test)  

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen 

yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi 

pengaruh Return On Asset, Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share terhadap 

harga saham. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Sugiyono 2016:257) : 

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 
    

              
 

Keterangan : 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah anggota data atau kasus 

F hasil perhitungan atau Fstatistic dibandingkan dengan Ftabel yang 

diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5%. Kriteria 
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yang digunakan sebagai penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut:  

 Fhitung < Ftabel atau nilai signifikan > α : Ha ditolak dan H0 diterima  

 Fhitung > Ftabel atau nilai signifikan < α : Ha diterima dan H0 ditolak 

Jika terjadi penerimaan H0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan 

model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula 

pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

Adapun yang menjadi hipotesis statistik simultan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut :  

1. Ho1 : Return On Asset, Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Ha1 : Return On Asset, Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share 

berpengaruh terhadap harga saham. 

4.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut (Sugiyono, 2017:277), analisis regresi linier berganda yaitu 

dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Adapun persamaan regresi 

berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Harga Saham 
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a  = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

X1 = Return On Asset 

X2 = Debt to Equity Ratio 

X3 = Earning Per Share 

e  = Error 

4.6.5 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t-Test) 

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, 

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 

variabel independen lain dianggap konstan dan Uji t juga digunakan untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing variabel bebas secara parsial dalam 

mempengaruhi variable terkait (Sugiyono, 2016:250). 

 

Rumus yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

t = 
 √   

√    
 

Keterangan : 

 t = Distribusi t 

 r = Koefisien korelasi 
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 r
2
 = Koefisien determinasi 

  n = Banyak sampel 

Hasil perhitungan (t-test) selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:  

 thitung ≤ ttabel atau nilai signifikan > α atau –thitung > -ttabel : Ha 

ditolak dan H0 diterima  

 thitung ≥ ttabel atau nilai signifikan < α atau –thitung < -ttabel : Ha 

diterima dan H0 ditolak.  

Jika terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan, sedangkan jika Ho ditolak maka artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan. Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Return On Asset (X1), 

Debt to Equity Ratio (X2), Earning Per Share (X3), terhadap harga saham (Y). 

Adapun yang menjadi hipotesis statistik parsial adalah sebagai berikut: 

1. Ho1 : Return On Asset tidak berpengaruh terhadap harga saham Ha1 : 

Return On Assets berpengaruh terhadap harga saham  

2. Ho2 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham 

Ha2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap harga saham  

3. Ho1 : Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap harga saham Ha1 

: Earning Per Share berpengaruh terhadap harga saham 
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4.7 Prosedur Penelitian 

Teknik pengolahan data yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat daftar perhitungan Return On Asset (ROA), Debt on Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan Harga Saham pada 

perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2019. 

2. Melakukan perhitungan Return On Asset (ROA), Debt on Equity Ratio 

(DER), Earning Per Share (EPS), dan Harga Saham pada perusahaan 

subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019 dengan menggunakan microsoft excel.  

3. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis untuk menguji data 

yang siap diolah untuk mendapat kesimpulan dengan menggunakan SPSS. 

4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. 

 

 

 


