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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif  yaitu 

analisis yang menekankan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 

terhadap perubahan harga saham pada sub sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar di BEI. 

Jenis penelitian yang dilakukan ini tergolong dalam penelitian 

deskriptif. Karena penelitian ini untuk mengetahui nilai dari suatu variabel, 

dalam hal ini variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa faktor-faktor 

saat ini dari suatu populasi. Tujuan dari ini adalah untuk menguji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan harga saham. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang 

berupa laporan keuangan yang di publikasikan setiap periode yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut di mulai dari periode 

2012-2016. 
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

a) Populasi 

Populasi yang digunakan dengan mengambil data sub sektor 

perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

b) Teknik Pengambilan Sampel 

Metode dalam pengambilan sample yang digunakan yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang memiliki 

kebebasan memilih siapa yang peneliti temukan, sampel ini tidak 

memiliki kontrol presisinya (Indrawan & Yaniawati 2014: 105). Adapun 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1) Perusahaan perdagangan eceran yang sudah go public di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Perusahaan perdagangan eceran yang laporan keuangannya 

dinyatakan dalam rupiah.  

3) Mempublikasikan laporan keuangannya terutama pada periode tahun 

2012-2016 per 31 Desember secara lengkap. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional 

a. Return On Equity (ROE) 

Return on Equity adalah kemampuan dalam menghasilkan 

laba atas modal sendiri (pemegang saham). ROE dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 
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b. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) menggambarkan jumlah rupiah 

yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 

2007:66). EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan. Indikator dalam variabel ini adalah perbandingan 

antara laba bersih sesudah pajak dengan jumlah lembar saham 

biasa yang beredar yang dinyatakan dalam rupiah. 

    
                        

                                
 

a. Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para 

pemegang saham. 

     
                 

                     
 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt equity ratio adalah perbandingan antara total utang 

terhadap ekuitas suatu saat. Setiap bulan atau setiap tahun posisi 

rasio dapat berubah lebih baik atau lebih buruk. 

    
            

             
 

c. Price Book Value (PBV) 

Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang 

ada dipasar dibandingkan dengan nilai buku saham. Semakin tinggi 
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rasio ini menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya niali 

perusahaan menjadi lebih tinggi. 

     
                 

                
 

2. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa variabel 

pengujian yang dikelompokkan menjadi : 

1) Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen atau variabel pengaruh yaitu variabel 

yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain dan merupakan faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi variabel yang tidak bebas (variabel independen). 

Dalam hubungannya dengan judul yang telah ditetapkan, yang 

menjadi variabel independen X adalah : 

X1 = Return On Equity (ROE) 

X2 = Earning Per Share (EPS) 

X3 = Price Earning Ratio (PER) 

X4 = Debt to Equity Ratio (DER) 

X5 = Price Book Value (PBV) 

2) Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen atau variabel tergantung merupakan variabel 

yang dipengaruhi variabel lain. Dalam kaitannya dengan variabel yang 

diteliti, maka yang akan menjadi varibael dependen adalah : 
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(Y) :  Perubahan Harga Saham = 
       

    
  

Keterangan :   

Pt : Penutupan Harga Saham Periode Ini  

Pt-1 :Penutupan Harga Saham Periode Sebelumnya 

Nilai perubahan harga saham  yang diperoleh dipergunakan 

sebagai indikator untuk menentukan pertumbuhan/perubahan harga 

saham pada perusahaan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

didapat dari data-data sekunder dan tertulis berupa laporan keuangan 

perusahaan perdagangan eceran (retail) yang terdaftar secara umum di Bursa 

Efek Indonesia.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (earning per share, debt to equity 

ratio, return on equity, price earning ratio, dan price book value) terhadap 

variabel dependen (perubahan harga saham), uji hipotesis (uji t), dan uji F. 
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 

pendekatan grafik. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan uji 

normalitas (Santoso (2012:169), sebagai berikut:  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikut arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi normalitas.  

2. Analisis Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier 

berganda. Menurut Sanusi (2013: 134) regresi linier berganda 

merupakan perluasan dari regresi linier sederhana yaitu menambah 

variabel yang awalnya satu menjadi dua atau lebih. Teknik analisis 

regresi linier berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Keterangan:  

Y  = Harga Saham 

α  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 



25 
 

X1 = Return On Equity  

X2 = Earning Per Share  

X3 = Price Earning Ratio 

X4 = Debt to Equity Ratio  

X5 = Price Book Valuer 

e   = Standard Error 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang digunkan 

untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial digunakan rumus menurut Sugiyono 

(2012:257) terdapat 2 nilai ekstrim dari koefisien determinasi, yaitu : 

Kd = r
2 
x 100% 

Keterangan : Kd : koefisien determinasi 

r
2
 : koefisien korelasi yang dikuadratkan 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan untuk menguji kebenarannya antara 

lain :  

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara serentak 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F digunakan dalam 

menguji pengaruh ROE, EPS, PER, DER, dan PBV. Dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 

0,05). Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F :  
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1) Bila F hitung < F tabel, variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Bila F hitung > F tabel, variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3) Dengan menggunakan nilai probabilitas, Ha akan diterima 

jika probabilitas kurang dari 0,05. 

2) Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai setiap 

koefisien regresi parsial individual yang mana pun. Kriteria pengujian 

dengan uji t adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi 

dari nilai t (α= 0,05) dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Jika tingkat signifikansi uji t <0,05, maka H1 ditolak dan H2 

diterima, artinya terdapat pengaruh parsial yang signifikan 

antara nilai tukar uang, suku bunga, dan inflasi terhadap 

harga saham.  

2) Jika tingkat signifikansi uji t > 0,05, maka H1 diterima dan 

H2 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh parsial yang 

signifikan antara nilai tukar uang, suku bunga, dan inflasi 

terhadap harga saham. Untuk menghitung nilai t digunakan 

software statistik SPSS. 

5. Uji Dominan 

Uji dominan dilakukan untuk mencari variabel bebas yang 

paling berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan 
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beberapa variabel bebas lainnya. Mengetahui variabel dominan dapat 

diketahui dengan meihat nilai koefisien beta dari nilai t hitung yang 

paling besar. 

6. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda 

terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu 

pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut : 

a. Uji Multikolinieritas 

Menurut Yamin dan Kurniawan (2014:91) uji 

multikolinieritas yaitu tidak adanya multikolonieritas antara 

variabel independen. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat 

nilai VIF > 10, maka dapat dikatakan terdapat gejala 

multikolinieritas. Jika nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan 

tidak adanya problem multikolonieritas (tidak terdapat hubungan 

linier yang sangat tinggi antara variabel independen).  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji 

grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Untuk menguji 

asumsi tidak adanya problem heteroskedastisitas pada residual 

pada penelitian ini menggunakan  scatter plot antara data residu 
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yang telah distandarkan (Sresid) dengan hasil prediksi variabel 

dependen yang telah distandarkan (Zpred). Tidak adanya problem 

heteroskedastisitas pada residual apabila data tidak membentuk 

suatu pola yang jelas (Yamin dan Kurniawan, 2014:86). 

c. Uji Autokorelasi

Tabel 3.1 Uji Durbin-Watson 

Hipotesis nol Decision If 

No positive autocorelation reject 0 < d < dL 

No positive autocorelation No decision dL ≤ d ≤ dU

No negative autocorelation reject 4 – dL < d < 4 

No negative corelation No decision 4 – dU ≤ d ≤ 4_dL 

No autocorelation, positive 

or negative  

Do not reject dU < d < 4 - dU

Sumber: Yamin dan Kurniawan (2014:91) 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).  




