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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data numerik atau 

angka dan analisisnya menggunakan teknik statistik. Metode deskriptif yaitu 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah mengenai 

pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, 

mencatat, mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data 

dari dokumen tersebut berupa laporan keuangan tahunan dan bulanan saham 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang ditentukan, sedangkan sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi (Margono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 

43 perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia.  
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 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sehingga sampel yang 

digunakan yaitu dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bank yang terdaftar telah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia 

sebelum atau sejak tahun 2012, dengan populasi 43 bank dan sampel 

sebanyak 28 saham dengan sisa 15 saham yang tidak memenuhi 

kriteria. 

2. Bank yang memiliki data lengkap pada Bursa Efek Indonesia. 

3. Bank yang menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit pada 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Memenuhi variabel yang dibutuhkan didalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Saham Perbankan pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 

No Nama Emiten Kode 

1. PT.Bank Agroniaga Tbk  AGRO  

2. PT.Bank MNC Internasional Tbk  BBAP  
3. PT.Bank Capital Indonesia Tbk  BACA  

4. PT.Bank Central AsiaTbk  BBCA  

5. PT.Bank Bukopin Tbk  BBKP  

6. PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  BBNI  

7. PT.Bank Nusantara Parahyangan Tbk  BBNP  

8. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  BBRI  

9. PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  BBTN  

10. PT.Bank JTRUST Indonesia Tbk  BCIC  

11. PT.Bank Danamon Indonesia Tbk  BDMN  

12. PT.Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk  BEKS  

14. PT.Bank Bumi Arta Tbk  BNBA  

15. PT.Bank CIMB Niaga Tbk  BNGA  

16. PT.Bank Maybank Indonesia Tbk  BNII 

17. PT.Bank Pertama Tbk  BNLI 

18. PT.Bank Sinarmas Tbk  BSIM 

19. PT.Bank of India Indonesia Tbk  BSWD 

20. PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk  BTPN 
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21. PT.Bank Victoria Internasional Tbk  BVIC 

22. PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk  INPC 

23. PT.Bank Mayapada Internasional Tbk  MAYA 

24. PT.Bank China Construction Bank Indonesia Tbk  MCOR 

25. PT.Bank Mega Tbk  MEGA 

26. PT.Bank OCBC NISP Tbk  NISP 

27. PT.Bank PAN Indonesia Tbk  PNBN 

28. PT.Bank Woori Saudara Indonesia Tbk  SDRA 

 Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, idx 2018 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Pada penelitian ini terdapat lima variabel, variabel terikat (dependen) 

dan variabel bebas (independen). Variabel terikat (Y) adalah Return dan 

variabel bebas (X) adalah EPS, ROE, DER, Inflasi dan Suku Bunga. 

Variabel Independen (X): 

1. Earning per Share (EPS) (X1) 

Earning per Share (EPS) atau pendapatan perlembar saham merupakan 

laba yang diterima atau diberikan kepada pemegang saham atas setiap 

lembar saham yang dimilikinya. Earning per Share dapat dihitung 

dengan: 

    
           

                           
 ….. (3.1) 

Sumber: (Brigam & Houston, 2009) 

2. Return on Equity (ROE) (X2) 

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang yang sangat penting untuk 

pemegang saham. Dimana laba bersih dibagi dengan ekuitas selama 

setahun terakhir, sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana kinerja 

dari perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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 ….. (3.2) 

Sumber: (Brigam & Houston, 2009) 

3. Debt to Equity (DER) (X3) 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu bagaimana kemampuan suatu 

perusahaan mengukur utang dengan ditutupi modal sendiri. DER 

mencerminkan tingkat risiko dan keuntungan yang diterima investor. 

Secara matematis DER dapat dirumuskan sebagai berikut:  

    
                 

            
 ….. (3.3) 

Sumber: (Moeljadi, 2006:70) 

4. Inflasi (X4) 

Inflasi adalah meningkatya harga produk-produk secara keseluruhan 

sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Untuk mengetahui 

tingkat inflasi maka mengukurnya dengan menggunakan Indeks Harga 

Konsumen (IHK). Persamaan IHK, yaitu: 

IHK = (
  

  
)x 100% …... (3.4) 

Sumber: (Mc Eachern, 2000:157) 

5. Suku Bunga (BI Rate) (X5) 

Tingkat suku bunga merupakan kebijakan pemerintah dalam operasional 

moneter Bank Indonesia (BI) yang bertujuan mengendalikan jumlah uang 

beredar di masyarakat. Tingkat suku bunga menurun maka perusahaam 

akan lebih mudah melakukan investasi. 
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 Variabel Dependen adalah Return (Y), return saham terdiri dari 

capital gain dan dividend yield. Dalam melakukan investasi, orang akan 

memilih investasi yang memberikan hasil (rate of return) yang tinggi. 

Pengukuran return realisasi saham dapat dilakukan dengan cara menghitung 

selisih harga saham periode berjalan dengan harga saham periode 

sebelumnya. Maka, perhitungan realized return ditunjukkan dengan rumus: 

    
         

     
 ….. (3.5) 

Sumber: (Zalmi, 2011:4) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah dokumentasi dan kajian kepustakaan. Dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dengan cara membaca catatan, buku, mempelajari dan 

menganalisis dokumen-dokumen yang dapat dipercaya kebenarannya. 

Dokumen yang digunakan yaitu data-data yang diperoleh dari website 

www.idx.id yaitu berupa laporan keuangan tahunan dan bulanan saham 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan, kajian 

kepustakaan merupakan kegiatan untuk menelusuri dan menelaah teori-teori 

yang terdapat di perpustakaan. Kajian kepustakaan membantu peneliti untuk 

menggali lebih dalam beberapa informasi dan beberapa taori yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti, mencari metode dan teknik 

pengumpulan data, teknis analisis data, serta mendapatkan pandangan yang 

lebih luas tentang masalah yang diteliti. 
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F. Teknik Analisis Data 

  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis informasi kualitatif (data yang dapat diukur, di uji dan di 

informasikan dalam bentuk persamaan, table dan sebagainya). Menurut 

Ahmad Tanzeh dan Suyitno (2006:45), penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka 

atau kualitatif yang digunakan (skoring) yang menggunakan statistik. 

Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari estmimasi model regresi dengan 

menggunkan data panel, dan juga menggunakan Analisis Ekonomi. 

1. Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistik 

yang digunkan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel 

independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Model 

umum regresi linier berganda yaitu sebagai berikut: 

Y =    +      +                           i=1,2,...,n  

 Selanjutnya untuk model regresi yang digunakan yaitu model 

double-log, dikarenakan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian 

ini memiliki satuan yang berbeda. Ditafsirkan sebagai elastisitas yaitu 

persentase perubahan variabel Y sebagai akibat persentase perubahan 

variabel X. Jika, X merupakan harga dan Y adalah persen (%), maka 

koefisien    dapat dipresentasikan sebagai elastisitas harga. Maka, model 

regresi double-log yaitu sebagai berikut: 
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Log Y = log   +         +                            

                              i=1,2,...,n 

Keterangan:  

Log Y : return (dependen) 

       : intersep 

             : parameter/koefisien regresi dari variabel independen  

      : EPS (independen) 

      : ROE (independen) 

      : DER (independen) 

      : Inflasi (independen) 

      : Suku Bunga (independen) 

   : nilai gangguan/error 

n : banyaknya observasi 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Salah satu asumsi model regresi linier klasik (CLRM) adalah 

error/residual harus berdistribusi normal. Normalitas error dapat diuji 

mengunakan uji Jarque-Bera dengan statistik uji yaitu: 

    *
  

 
 

      

  
+ ….. (3.6) 

Dimana : 

n : jumlah pengamatan 

S : koefisien skewness 

K : koefisien kurtosis 

Hipotesis yang di uji 

H0 : error berdistribusi normal  

H1 : error tidak berdistribusi normal 
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H0 ditolak jika p-value statistik uji Jarque-Bera tidak signifikan (p-

value<0,05). 

b. Uji Multikolinearitas 

 Adalah kondisi di mana terjadi hubungan linier (korelasi) antar 

variabel-variabel independen. Ada dua jenis multikolinearitas, yaitu 

multikolinearitas sempurna dan tidak sempurna. Multikolinearitas 

sempurna terjadi apabila suatu variabel independen dapat dinyatakan 

sebagi fungsi/kombinasi linier dari variabel independen lainnya.  

Misal, 

Y=β₁+β₂X₂+β₃X₃+µ 

X₃=δ₁+δ₂ 

Y= β₁+β₂X₂+β₃(δ₁+δ₂X₂)+µ 

Y= (β₁+β₃δ₁)+(β₂+β₃δ₂)X₂+µ 

Y= ν₁+ν₂+µ 

 Estimator yang diperoleh dari data sampel adalah ν₁ dan ν₂, 

sedangkan estimator β₁, β₂, β₃ di dapat dari persamaan yang diketahui 

sebanyak 2 dan variabel tidak diketahui sebanyak 3. Karena jumlah 

variabel yang tidak diketahui lebih banyak maka tidak ada solusi 

untuk estimator β₁, β₂, dan β₃. Multiko yang tidak sempurna terjadi 

karena hubungan linier tak sempurna antara variabel independen dan 

depeden. 

 Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas ini dilakukan 

dengan cara melihat koefisien korelasi antar variabel. Untuk 
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menditeksi ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model empiris, 

yaitu sebagi berikut : 

1. Koefisisen korelasi Pearson antar variabel independen, dapat 

menunjukkan adanya multikolinieritas serius jika     ≥ 0,9. Cara ini 

efektif digunakan apabila terdapat 2 variabel independen dalam 

model. 

2. Koefisien determinasi (  ) Regresi Auxiliary,  regresi auxiliary 

bsendiri di artikan sebagai model regresi antar suatu variabel 

independen dengan sisa variabel independen lainnya. 

Multikolinieritas terjadi apabila terdapat koefisien determinasi 

auxiliary yang bernilai lebih besar dari koefisien determinasi model 

regresi asli (  
 >  ), cara ini efektif digunakan bila terdapat 3 atau 

lebih varaibel independen dalam model.  

c. Uji Autokolerasi 

 Adalah sebagai adanya korelasi antar satu pengamatan dengan 

pengamatan lainnya tetapi masih dalam satu variabel yang sama. 

Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan 

korelasi antar error dari satu pengamatan dengan error dari 

pengamatan lain. Cara menditeksi ada tidaknya masalah autokorelasi 

salah satunya adalah dengan uji Durbin-Watson dalam model kriteria 

deteksi sebagai berikut:  

a. Jika d <   atau d > 4-   maka    ditolak 

b. Jika   < d < 4-   maka gagal tolak    
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c. Jika   < d <   atau 4-  < d < 4-  , maka uji Durbin watson tidak 

menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive) 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Adalah kondisi dimana varians gangguan/error dari model 

regresi bersifat tidak konstan. Heterokedastisitas sering terjadi pada 

data cross-section. Selain itu, kesalahan spesifikasi model fugsional 

dan pemilihan variabel independen juga dapat menyebabkan 

heterokedastisitas. Masalah heterkedastisitas dapat diditeksi dengan 

beberapa uji seperti uji Breusch Pagan, Uji white, Uji Goldfeld-

Quandt, Uji Harvey, dan Uji Glejser. 

 

3. Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih apakah model Common Effect 

atau Fixed Effect yang lebih tepat digunakan. Uji Chow dilakukan 

dengan hipotesis sebagai berikut:  

H0 : Common Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model  

Aturan pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas untuk 

Cross-section F < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

model yang tepat adalah model Fixed Effect. Sebaliknya jika 

probabilitas untuk Cross-section F > 0,05 maka H0 diterima sehingga 
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model yang tepat adalah model Common Effect. Besaran nilai Chow 

itu sendiri didapat dari perhitungan di bawah ini : 

     
                 

             
 ….. (3.7) 

Keterangan : 

RSSS  : restricted residual sum square 

URSS  : unrestricted redidual sum square 

n   : jumlah data unit individu 

nt   : jumlah data deret-waktu 

k   : jumlah variabel bebas 

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 

2005): 

  

           

     

    

        

 ….. (3.8) 

Keterangan : 

SSE₁  : Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE₂  : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n   : Jumlah Perusahaan (cross section) 

nt   : Jumlah cross section x jumlah time series 

k   : Jumlah variabel independen 

Sedangkan F tabel didapat dari: 

                       ….. (3.9) 

Keterangan : 

   : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

n  : Jumlah Perusahaan (cross section) 

nt  : Jumlah cross section x jumlah time series 

k  : Jumlah variabel independen 
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b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah Fixed Effect Model 

(FEM) atau Random Effect Model (REM) yang juga disebut Error 

Component Model (ECM) yang paling tepat digunakan (Gujarati dan 

Dawn: 2009). Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut (Moch. Doddy Ariefianto, 2012: 152): 

H0 : Random Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model  

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-squares sebagai berikut: 

   ̂ Var ( ̂    ̂ 

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squared 

dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah 

variabel independen. Jika nilai probabilitas Hausman kurang dari alfa 

maka H0 ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas Hausman lebih besar dari alfa maka 

hipotesis nol gagal ditolak sehingga model yang tepat adalah model 

Random Effect. 

c. Uji Langrange Multiplier (LM) 

Langarange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah 

model Common Effect (OLS) atau Random Effect yang paling tepat 

digunakan. Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh 

Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random 
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Effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai 

statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

   
  

      
[

∑        
 

   

∑ ∑     
   

 
   

  ]   ….. (3.10) 

Keterangan : 

n  : jumlah individu 

T  : jumlah periode waktu 

e  : residual metode Common Effect (OLS) 

Setelah diperoleh nilai LM hitung, nilai LM hitung akan dibandingkan 

dengan nilai Chi Squared tabel dengan derajat kebebasan (degree of 

freedom) sebanyak jumlah variabel independen (bebas) dan alfa atau 

tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai LM hitung > Chi 

Squared tabel maka model yang dipilih adalah Random Effect, dan 

sebaliknya apabila nilai LM hitung < Chi Squared tabel maka model 

yang dipilih adalah Common Effect. 

 

4. Uji Hipotesis atau Uji Statistik 

a. Uji t 

Uji signifikasi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 

terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. 

Hipotesisi yang digunakan adalah : 

Ho :     tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  
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H1 :    ≥ 0 ada pengaruh positif antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Selain itu bisa juga di dilihat dari probabilitas t statistik. Dimana    

ditolak jika Probabilitas (t-statistics < α (0.05), begitu juga 

sebaliknnya dimana apabila    diterima jika Probabilitas (t-statistic > 

α (0.05). Adapun rumus yang digunakan untuk uji t statistik adalah 

sebagai berikut: 

  
 ̂    

  (  ̂)
 ~t(n-p) ….. (3.11) 

Ho ditolak jika |t| > tα/2,(n-p) atau Prob.t <α. 

b. Uji Statistik F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar dari 

nilai F tabel makan variabel-variabel independen secara keseluruhan  

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect 

lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy 

(common effect) dengan melihat Residual Sum of Squares (RSS). 

Adapun rumus yang digunakan untuk uji F statistik adalah sebagai 

berikut: 

  
             

            
 ….. (3.12) 

Keterangan : 
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RSS₁ = Residual Sum of Square, teknik tanpa variabel dummy   

(common effect) 

RSS₂ = Residual Sum of Square, teknik dengan variabel dummy 

(fixed effect) 

m   = jumlah bank -1 

n   = jumlah observasi 

k   = jumlah variabel bebas yang digunakan  

Pada tingkat signifikasi 5 persen dengan kriteria penguji yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. H0 di terima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang 

artinya variabel penjelasan secara serentak atau bersama-sama 

tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan 

2. H0 di tolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang 

artinya penjelasan secara serentak dan bersama-sama 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 

5. Koefisien Determinasi (  ) 

 Suatu model mempunyai kebaikan dan kemampuan jika diterapkan 

dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model 

(goodnes of fit) digunakan koefisien determinasi (  ). Koefisien 

determinasi (  ) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terkait (Mudrajat, 2006:220). 

Berikut ini adalah formulasi untuk menghitung    sebagai berikut: 

    
∑  

 

   
       

∑  
 

   
    ̅   

 ….. (3.13) 
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Perhitungan koefisien determinasi simultan sebagai berikut: 

Kd = r² x 100% 

Perhitungan Koefisien determinasi parsial sebagai berikut: 

Kdx1y = r²x1y x 100% 

Kdx2y = r²x1y x 100% 

Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai  2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjeaskan 

variasi variabel dependen amat terrbatas. Nilai yang mendekati satu 

variabel hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 

 


