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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Informasi yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah yang berkaitan 

dengan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan harga saham. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif (data 

sekunder). Populasinya adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dalam periode 2017 – 2019. Dimana data – data tersebut diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia. Cara mengambil sampel menggunakan sampling purposive. Alat analisis 

yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda 

dan uji hipotesis. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tidak ada lokasi penelitian, dikarenakan menggunakan data sekunder. Data 

sekunder diambil dari Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2018), jenis data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinput ke 

dalam skala pengukuran statistik. Sedangkan, data kualitatif merupakan data yang 

dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Dalam penelitian ini, jenis data 

yang digunakan adalah data kuantitatif.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder 

(Sugiyono, 2018). Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dan dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

dengan periode 2017 – 2019. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

  Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

periode 2017 – 2019, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bank Rakyat Indonesia 

2. Bank MNC International 

3. Bank Negara Indonesia 

4. Bank Danamon Indonesia 

5. Bank Ganesha 

6. Bank Mandiri 

7. Bank Central Asia 

8. Bank CIMB Niaga 

9. Bank Maybank Indonesia 

10. Bank Permata 

11. Bank BTPN 

12. Bank Victoria International 

13. Bank Artha Graha Internasional 

14. Bank Mayapada Internasional 

15. Bank Mega 

16. Bank OCBC NISP 

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian 

ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan metode 

Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2018), sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan untuk 

memilih sampel yang akan diteliti adalah : 

a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 

2019. 

b. Laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada tahun 2017 – 2019. 

c. Laporan keuangan yang dijadikan sampel merupakan laporan keuangan yang 

telah diaudit, karena dianggap laporan tersebut sudah sesuai standar akuntansi 

yang berlaku. 

Sampel dalam penelitian ini ada 6 perbankan yang telah memenuhi kriteria, 

diantaranya adalah : 

1. Bank Rakyat Indonesia 

2. Bank Mandiri 

3. Bank Central Asia 

4. Bank Permata 

5. Bank Negara Indonesia 

6. Bank Danamon Indonesia 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data dilihat dari segi cara, 

maka dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Interview (Wawancara) 

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit. 

b. Kuesioner (Angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 

c. Observasi 

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

d. Studi Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

berupa pengamatan dan pengambilan data langsung di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan untuk pengumpulan bahan – bahan berupa teori atau konsep diambil dari 

internet, artikel dan jurnal ilmiah yang dapat mendukung sebagai bahan kajian 

penelitian dan juga landasan untuk menganalisa permasalahan. 

 

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

Menurut Sugiyono (2018), variabel adalah sebagai atribut seseorang atau 

obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau suatu obyek 

dengan obyek yang lain. Sedangkan operasional adalah suatu dimensi yang diberikan 

pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan keiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, 

organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). 

Menurut Sugiyono (2018), dilihat menurut hubungan antara satu variabel dengan 
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variabel yang lain, maka macam – macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Variabel Independen / Variabel Bebas 

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

b. Variabel Dependen / Variabel Terikat 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat, karena 

adanya variabel bebas. 

c. Variabel Moderator 

Adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan melemah) hubungan 

antara variabel independen dengan dependen. 

d. Variabel Interverning 

Adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan dependen, tetapi tidak diamati dan diukur. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen (likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas) dan variabel dependen (harga saham). 

1. Variabel Independen (Bebas) 

a. Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Dilakukan dengan melihat aktiva lancar 

perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan). Rumusnya : 

 

 

 

 

b. Solvabilitas 

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rumusnya : 

 

 

 

 

 

 

Rasio Lancar = 

Aktiva Lancar 

Utang Lancar 

Debt to 

Equity Ratio 

Total Hutang 

Ekuitas 

= X 100% 
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c. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, 

aset dan modal saham tertentu. Rumusnya : 

 

 

 

 

 

2.  Variabel Dependen (Terikat) 

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah harga saham. Harga saham 

yang juga mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki 

prestasi yang baik, maka saham perusahaan tentu akan banyak diminati oleh 

investor. Prestasi yang baik dapat terlihat melalui laporan keuangan yang 

dipublikasikan, kemudian dianalisa terlebih dahulu. 

 

3.7 Proses Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu proses membentuk sebuah data agar 

menjadi informasi yang bermanfaat. Pengolahan data terdiri dari tiga langkah utama 

yaitu : input, proses dan output. Ketiga langkah tersebut akan digunakan dalam 

peroses penelitian ini. 

a. Input 

 Pada proses ini, kegiatannya adalah mempersiapkan data yang akan diolah untuk 

dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. 

b. Proses 

 Pada langkah kedua ini, data yang sudah dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, 

bisa segera diproses melalui aplikasi SPSS (alat analisis data). 

c. Output 

 Pada bagian akhir, setelah data diproses dalam aplikasi SPSS, akan keluar 

hasilnya sehingga bisa segera disimpulkan. 

 

3.8 Metode Analisa Data 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan untuk diteliti, maka tahapan 

selanjutnya adalah proses mengolah data tersebut, untuk mendukung hipotesis yang 

telah diajukan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Return on Total 

Asset 

Laba Bersih 

Total Aset 

= X 100% 
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a. Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2007), uji statistik deskriprif adalah statisik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeksripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Uji ini berfungsi menerangkan keadaan, gejala atau persoalan. 

Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditujukan 

pada kumpulan data yang ada. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif ini 

adalah mean, median, modus dan standar deviasi. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas 

residual, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastis pada model 

regresi. Menggunakan empat uji tersebut karena data yang digunakan dalam 

penelitian ini lebih dari satu tahun. 

 Uji Normalitas Residual 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 

dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber 

diagonal di grafik Normal P-Plot, dengan dasar ketentuan sebagai 

berikut : 

 Jika data (berupa titik – titik) menyebar di sekitar garis dan 

mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut terdistribusi 

normal. 

 Jika data (berupa titik – titik) menyebar jauh dari garis diagonal 

maka nilai residual tersebut terdistribusi tidak normal. 

 Uji Multikolienaritas 

Multikolienaritas berarti antarvariabel independen yang terdapat dalam 

model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. 

Ada tidaknya multikoliniaritas umumnya adalah dengan melihat nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Apabila nilai VIF 

kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak 

terjadi multikoliniearitas (Ghozali, 2001). 

 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 

menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
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terjadi korelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW Test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah 

sebagai berikut : 

 Angka D-W di bawah -2, hal ini berarti ada autokorelasi positif. 

 Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada 

autokorelasi. 

 Angka D-W di atas +2, hal ini berarti autokorelasi negatif. 

 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamtan di dalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan metode grafik 

(melhat pola titik – titik pada grafik regresi). Dasar kriteria pengambilan 

keputusan yaitu : 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang membentuk suatu 

pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik – titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Regresi Linear Berganda 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan : 

Y = Harga Saham 

 = Konstanta, Harga Y apabila X = 0 

 = Koefisien regresi  menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas (X) 

X1 = Likuiditas 

X2 = Solvabilitas 

X3 = Profitabilitas 

e = Error 

d. Uji Hipotesis 

 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Y =  + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e 
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Uji ini berfungsi untuk memprediksi dan melihat seberapa besar 

kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara 

simultan (bersama – sama) terhadap variabel dependen (Y). 

 Uji Statistik T 

Uji T dikenal dengan sebutan uji parsial. Uji ini untuk menghitung 

bagaimana pengaruh masing – masing variabel bebasnya secara 

individu terhadap variabel terikatnya. Tingkat signifikan yang 

digunakan sebesar 5%. 

 Uji Statistik F (Uji Regresi Simultan) 

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel 

bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikatnya. Kriteria 

pengujian berdasarkan signifikansinya adalah : 

 Jika Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

 Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

3.9 Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, diedit dan diklasifikasikan, maka selanjutnya adalah 

tahap penganalisaan data dengan teknik tertentu. Dapat digunakan analisis statistik, 

seperti statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi linear berganda dan hipotesis. 

Berikut digambarkan dalam bentuk tabel. 

Tabel 3.1   Tabel Uji Statistik 

NO UJI STATISTIK ANALISIS STATISTIK 

1 Beda Asumsi Klasik 

2 Hubungan Regresi Linear Berganda 

3 Pengaruh Hipotesis 

 


