
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi objek penelitian, 

sedangkan sebagian individu atau unit-unit yang diambil dari populasi disebut 

sampel. 

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalh seluruh perusahaan manufaktur go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan tersebut mempunyai 

kewajiban untuk menyampaikkan laporan tahunan kepada pihak luar perusahaan, 

sehingga memungkinkan data laporan tahunan tersebut diperoleh dalam penelitian 

ini 

3.1.2 Sampel  

Sampel diambil dengan metode purposive sampling, yaitu dengan mengambil 

sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan 

penelitian dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 - 

2011 dalam kelompok perusahaan manufaktur go public. 

b. Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 

periode pengamatan tahun 2009 – 2011. 
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c. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama 

tahun 2009 – 2011. 

d. Perusahaan sampel memiliki semua data yang dibutuhkan secara lengkap 

selama periode pengamatan. 

Berdasarkan kriteria di atas diperoleh sampel sebagai berikut: 

Tabel I. Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Jumlah Populasi 131 

Kriteria Sampel :  

Tidak menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut 
(20) 

Mengalami Kerugian Berturut-turut 

selama tahun periode pengamatan 
(15) 

Data tidak lengkap (78) 

Total sampel perusahaan 18 

Sumber: Hasil pengolahan data 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data-data yang diambil 

dari catatan atau sumber lain yang telah ada sebelumnya  data kuantitatif, yaitu 

data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data penelitian ini adalah 

data sekunder, berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur periode tahun 2009 

– 2011 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data 

sekunder yang terdapat didalam laporan keuangan dan annual report perusahaan dan 

seluruh informasi melalui jurnal-jurnal, buku-buku, dan media informasi lainnya yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

1) Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang 

diukur menggunakan Price Earning Ratio (PER). 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

2) Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Earning Per Share (EPS) 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

b. Return on Asset (ROA) 

Rumus yang digunakan : 

 

 

Price Earning Ratio (PER) =    

 

Earning Per Share (EPS) =  

   Return on Investment (ROA) =   
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c. Net Profit Margin (NPM) 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

d. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

1). Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Menurut Priyatno (2010) Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

populasi data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji 

ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, maupun 

rasio. jika analisis menggunakan motode parametrik, maka persyaratan normalitas 

harus dipenuhi, yaitu data berasal dari distribusi normal. Jika data tidak 

berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau 

ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non parametric, untuk 

menghindari terjadinya bias pada model regresi. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan menggunakan analisis deskriptif statistik. Model regresi yang baik adalah 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

 

 

    Net Profit Margin (NPM) =    

 

CSRij =   
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas ini dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai 

prediksi variabel dependen/terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika 

tidak ada pola yang jelas/tertentu (titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah o 

pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2002). 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan dalam persamaan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen), karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel bebas (independen). Konsekuensi yang sangat penting bagi model 

regresi yang mengandung multikolinearitas adalah bahwa kesalahan standar 

estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen, 

tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin 

besar,dan probabilitas menerima hipotesis yang salah juga akan semakin besar, 

akibatnya, model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel 

independen (Algifari, 2003). 
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d. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatumodel regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Tetapi pada data dan model yang digunakan dakam 

penelitian uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan adalah data 

crossectional (silang waktu) yang relatif jarang terjadi. Setelah dapat dipastikan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan 

memiliki varian yang sama, kemudian dilakukan uji t sampel independen dengan 

berdasarkan standar deviasi dan standar error. 

 

2). Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam pennelitian ini adalah persamaan regresi 

linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif  atau negatif untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel bebas, maka 

persamaan regresinya sebagai berikut : 

 Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Keterangan : 

Y = Price Earning Ratio (PER) x2  = Return On Equity (ROE) 

a = Konstanta   x3  = Net Profit Margin (NPM) 

b = Koefisien Regresi  x4  = Corporate Social Responsibility (CSR) 

x1 = Return On Asset (ROA)  e  = Error 
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3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

diguunakan. Pengujian hipotesis ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan 

tingkat kesalahan (α) 5%. 

Dasar pengambilan keputusan adalah : 

a. Jika p - value > 0.05 maka H0 tidak terdukung 

b. Jika p - value < 0.05 maka H0 terdukung 

 


