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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan  Data 

3.1.1 Sumber Data 

Seluruh data dan informasi dalam penelitian ini bersumber dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yakni dari buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

selama periode tahun 2006 s.d tahun 2011 yang merupakan data-data sekunder.  

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan elemen/subyek riset yang akan diteliti, sedangkan 

sampel merupakan sebuah subset yang dicuplik dari populasi yang akan diamati 

atau diukur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor 

industri properti yang terdaftar di BEI yang sampai dengan tahun 2011 masih 

tercatat sebagai perusahaan yang go public di BEI dengan kriteria bahwa 

perusahaan tersebut yang masih terdaftar di BEI selama periode penelitian 2006 

sampai dengan 2011 dan masuk dalam sektor industri properti yang terdaftar di 

BEI selama periode pengamatan. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 

kriteria berikut: 

1. Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai emiten hingga akhir tahun 2011. 

2. Saham dari emiten aktif diperdagangkan setiap bulan selama periode tahun 

2006 sampai dengan 2011. 
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3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap akhir tahun 

selama periode tahun 2006 sampai dengan 2011. 

4. Merupakan saham yang aktif diperdagangkan selama tahun 2006 sampai 

dengan 2011.  

Saham yang listing periode 2006 s/d 2011 dan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel sebanyak 19 emiten. Berikut data nama saham yang menjadi sampel. 

 

 

Tabel 3.1. 

Nama Perusahaan Sektor Industri Yang Terdaftar di BEI 

Periode Desember 2006 s/d 2011 

 

No Nama Perusahaan KODE 

1 PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk BMSR 

2 PT. Ciputra Development Tbk CTRA 

3 PT. Dayaindo Resources International Tbk KARK 

4 PT. Jakarta International Hotel & Development Tbk JIHD 

5 PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk JSPT 

6 PT. Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 

7 PT. Lippo Cikarang Tbk LPCK 

8 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 

9 PT. Metro Supermarket Realty Tbk/ Metro Realty Tbk MTSM 

10 PT. Moderland Realty Tbk MDLN 

11 PT. Pakuwon Jati Tbk PWON 

12 PT. Panca Wiratama Sakti Tbk PWSI 

13 PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk PJAA 

14 PT. Pudjiadi & Sons Estate Tbk / Pudjiadi & Sons Tbk PNSE 

15 PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk / Pudjiadi Prestige Tbk PUDP 

16 PT. Sentul City Tbk BKSL 

17 PT. Summarecon Agung Tbk SMRA 

18 PT. Surya Semesta Internusa Tbk SSIA 

19 PT. Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM 

Sumber: Data Diolah, 2013 
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3.2 Metode Analisis Data 

3.2.1 Analisis kualitatif  

Analisis kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristik atau sifat variabel. (Notoatmodjo, 2002: 185) Analisis ini 

digunakan untuk memberikan gambaran, keterangan dan penjelasan dari 

data  kinerja perdagangan saham sektor industri properti yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.2.2 Analisis kuantitatif  

Analisis data kuantitatif yakni data yang berhubungan dengan angka-

angka, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran, maupun dari nilai suatu 

data yang diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif ke dalam data 

kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memperhitungkan atau 

memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu  

(beberapa) kejadian lainnya. 

Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap model regresi untuk 

mengetahui ada tidaknya penyimpangan data yang telah terkumpul. 

(Ghozali, 2002). Adapun pengolahan data yang dilakukan nantinya dengan 

menggunakan alat bantu komputer dengan Program SPSS Versi 20,0 yang 

meliputi : 
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a    Uji Normalitas Data 

Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression Standized 

Residual dari variabel bebas dan variabel terikat, Ghozali (2002), 

dimana :   

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal  dan/ atau tidak 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

             b   Uji Multikolinearitas 

Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat 

pengolahan data. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih 

besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas 

dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2002).  

         c     Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi dengan residualnya, (Gujarati, 1995) adapun dasar untuk 

menganalisisnya adalah : 
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 Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

1) Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan 

besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya adalah (Ghozali, 2002) : 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan 

(4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak 

ada autokorelasi. 

 Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti 

ada autokorelasi positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien korelasi 

autokerelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi 

negatif. 

 Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 
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2. Uji  Regresi Linear Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Untuk mengetahui pengaruh variabel 

Volume Perdagangan Saham dan PER yang merupakan pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan terhadap Harga Saham perusahaan sektor 

industri properti digunakan model regresi adalah sebagai berikut : Gujarati 

(1997:168) 

Y = f(Xl ; X2) 

Harga Saham =  + 1Vol + 2 PER + e 

Keterangan   : 

Y  = Harga saham perusahaan sektor industri properti (Rp) 

X1 = volume perdagangan rata-rata semua perusahaan (Rp) 

X2 = price to earning ratio(PER) rata-rata semua perusahaan 

sampel (x) 

1- 2 = koefisien regresi 

 = konstanta 

e = error term 

 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinsi adalah diantara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
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variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2002;45).  

R
2
 yang digunakan adalah nilai adjusted R

2
 yang merupakan R

2
 yang telah 

disesuaikan. Adjusted R
2
 merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh 

penambahan suatu  variabel independen ke dalam persamaan. 

 

3.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, yaitu ada atau tidaknya pengaruhvariabel 

independen Volume Perdagangan Saham dan PER secara parsial terhadap 

HargaSaham sektor perusahaan industri properti digunakan Ujit  dan uji F 

(Ghozali, 2002).  

3.3.1 Uji Signifikan Individual (Uji t statistik) 

Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien 

regresi adalah sebagai berikut: (Algifari, 2000:70) 

A.  a) Perumusan hipotesis (X1): 

Ho : b1 = 0, berarti variabel volume perdagangan saham (X1) 

        tidak ada pengaruh terhadap variabel harga saham (Y). 

Ha : b1 > 0, berarti variabel volume perdagangan saham (X1) ada 

       pengaruh terhadap variabel harga saham (Y). 

     b) Perumusan hipotesis (X2) : 

Ho : b1   =   0, berarti variabel price earning ratio (X2) 
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        tidak ada pengaruh terhadap variabel harga saham (Y). 

Ha : b1> 0, berarti variabel price earning ratio (X2) ada 

       pengaruh terhadap variabel harga saham (Y). 

B. Penentuan nilai kritis. 

P value = 0,05  

α > pvalue, maka  Ho diterima = tidak ada pengaruh 

α < pvalue, maka Ha diterima, Ho ditolak = ada pengaruh 

C. Nilai t hitung masing - masing koefisien regresi dapat diketahui dari 

hasil perhitungan komputer. 

D. Pengambilan keputusan : 

t hitung< t tabel, maka  Ho  ditolak = tidak ada pengaruh  

t hitung   > t tabel, maka  Ho diterima = ada  pengaruh 

 

3.3.2 Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F) 

Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut: (Algifari, 2000:70) 

a). Perumusan hipotesis : 

H0 : b1= b2=0, berarti variabel independen secara bersama-sama 

tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, berarti variabel independen secara bersama-sama 

ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

b). Penentuan nilai kritis. 

p value = 0,05  

 

 

 

 

α > pvalue, maka  Ho diterima = tidak ada pengaruh  
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              α < pvalue, maka Ha diterima= ada pengaruh  

c). Nilai F hitung masing - masing koefisien regresi dapat diketahui 

dari hasil perhitungan komputer. 

d). Pengambilan keputusan : 

Fhitung<Ftabel, maka  Ho  ditolak   = tidak ada pengaruh dari variable  

              indevenden secara bersama-sama. 

              Fhitung   >Ftabel, maka  Ho diterima  = ada  pengaruh dari variable  

              indevenden secara bersama-sama. 

 


