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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode 

deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya bertujuan untuk mengetahui secara sistematik penelitian yang dilakukan 

dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu (Sugiyono, 2008). 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

kuantitatif. Menurut Riduwan (2009:85), Data kuantitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya untuk data yang dapat diukur dengan 

ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk standar. Sedangkan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro dan 

Bambang Supomo, 2009:147). Data-data dalam penelitian ini berasal dari website 

BEI yaitu www.idx.co.id. Selain itu juga didukung dengan data yang diperoleh 

dari Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya yang berupa Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara 

pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-

http://www.idx.co.id/
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catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan 

lain sebagainya (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2009:146). Yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan 

swasta nasional yang terpilih sebagai sampel yang terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2009-2011. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 

2009:115). Sedangkan menurut Sugiyono (2006:80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

swasta nasional yang listing di bursa efek indonesia periode tahun 2009-2011 

yang berjumlah 27 perusahaan. (Lampiran 1, halaman 85) 

Menurut Sugiyono (2006:81) sampel adalah contoh, representan atau 

wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya atau satu bagian dari 

keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya. Dalam penelitian ini 

penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Random 

Sampling. Teknik Purposive Random Sampling merupakan salah satu teknik 

pengambilan sampel, dimana teknik penentuan sampelnya dilakukan berdasarkan 

pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Penggunaan metode Purposive Random Sampling dilakukan agar sampel 

memenuhi kriteria untuk diuji sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian. 
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Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu: 

1. Perusahaan perbankan swasta nasional yang sudah terdaftar di BEI 

selama 3 tahun berturut-turut yaitu mulai tahun 2009-2011. 

2. Menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang 

Rupiah selama periode pengamatan dan mempunyai laporan 

keuangan secara kontinyu pada tahun 2009-2011.  

3. Data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti tersedia dengan 

lengkap dalam laporan keuangan perusahaan perbankan dan tidak 

pernah mengalami kerugian selama periode penelitian. 

Dari tabel diatas didapatkan 19 sampel dalam penelitian ini yang 

memenuhi kriteria penelitian. Sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Daftar perusahaan perbankan swasta nasional yang menjadi sampel 

 

No Nama Bank  

1. PT. Bank Arta Graha Internasional Tbk 

2. PT. Bank Bukopin Tbk 

3. PT. Bank Bumi Arta Tbk 

4. PT. Bank Capital Indonesia Tbk 

5. PT. Bank Central Asia Tbk 

6. PT. Bank CIMB Niaga Tbk 

7. PT. Bank Danamon Tbk 

8. PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk 

9. PT. Bank Mayapada Internasional Tbk 

10. PT. Bank Mega Tbk 

11. PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

12. PT. Bank OCBC NISP Tbk 

13. PT. Bank of India Indonesia Tbk 

14. PT. Bank Pan Indonesia Tbk 

15. PT. Bank QNB Kesawan Tbk 

16. PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

17. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

18. PT. Bank Victoria Internasional Tbk 

19. PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah) 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

a. Variabel Dependent 

Variabel dependent adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independent (Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo, 2009:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

harga saham perusahaan perbankan swasta nasional yang tidak 

pernah dislisting maupun baru melakukan penawaran umum perdana 

antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Periode penelitian 

didasarkan pada data yang digunakan dalam analisis merupakan data 

historis, yang artinya data yang telah terjadi dan mencerminkan 

keadaan keuangan yang telah lewat dan bukan mencerminkan 

keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat analisis. Harga saham 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga saham rata-rata 

setiap tahun karena harga inilah yang menyatakan naik turunnya 

suatu saham selama periode penelitian. 

b. Variabel Independent 

Variabel independent adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain (Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo, 2009:63). Variabel independen adalah rasio keuangan yang 

diwakili oleh ROA (X1), ROE (X2), NPM (X3), dan EPS (X4). 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

1. ROA (Return On Asset) 

Rasio yang menggambarkan sejauh mana aset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba. 

ROA =  
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x100%  (Eduardus Tendelilin, 2010) 

2. ROE (Return On Equity) 

Rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham. 

ROE = 
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x100% (Eduardus Tendelilin, 2010) 

3. NPM (Net Profit Margin) 

Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang 

diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya. 

NPM = 
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 (Lukman Dendawijaya, 2005) 

4. EPS (Earning Per Share) 

Rasio yang digunakan untuk menghitung laba atau keuntungan bersih 

yang diperoleh dari selembar saham. 

EPS = 
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ  𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎  𝑑𝑎𝑛  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
  

(Tryfino, 2009) 
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3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1 Model Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

dengan menggunakan kuantitatif. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana: 

Y   = variabel independen 

α   = konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = koefisien regresi 

X1, X2, X3, X4 = variabel independen 

e    = residual error 

Dari model fungsional tersebut dapat ditetapkan suatu model persamaan 

regresi linier berganda, yaitu: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Dimana: 

Y  = harga saham rata-rata 

β1 - β5  = koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1  = ROA 

X2  = ROE 

X3  = NPM 

X4  = EPS 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi 
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asumsi klasik regresi, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah Uji Normalitas, 

Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heterokesdastisitas. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

A.    Pengujian Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, 

karena uji-F dan uji-t mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2009:110). Model regresi yang 

baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak 

menggunakan analisis grafik, sedangkan normalitas suatu variabel 

umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik (non – parametrik 

Kolmogorof – Smirnov (K-S). Suatu variabel dikatakan terdistribusi 

normal jika nilai signifikansinya > 0,05. 

B. Pengujian Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi linier berganda dikatakan BLAN jika 

tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan 

dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance factor 

(VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10. 
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C. Pengujian Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2009:61). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan 

pengujian Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi negatif. 

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

autokorelasi. 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi positif. 

Atau 

1. 2 < D.W < (4 – D.W.upper) berarti tidak autokorelasi atau 

2. D.W.upper > D.W. > 2 berarti tidak terjadi autokorelasi. 

D. Pengujian Heterokesdastisitas 

Uji heterokesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heterokesdastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokesdastisitas dengan cara 

melihat Grafik Plot antara lain prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heterokesdastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
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sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. 

Dasar analisisnya: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heterokesdastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

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

terjadi heterokesdastisitas. 

3.7.3 Uji Hipotesis 

A.    Uji F 

Uji hipotesis pertama menggunakan Uji F, pengujian ini bertujuan 

untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (ROA, ROE, 

NPM, dan EPS) mempengaruhi secara simultan (bersama-sama) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(harga saham). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2009:16). 

Rumusan Hipotesis: 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

Artinya variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 
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H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

Artinya variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 diterima 

Jika F hitung < F tabel, maka H1 ditolak 

Atau bisa dilihat dengan hasil tingkat signifikansi yang dihasilkan, 

jika signifikansi < 0,05 atau 5% maka variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

B.   Uji t 

Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel independen lainnya konstan (Ghozali 2009:17). Dalam 

pengujian ini t-hitung dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat 

kenyakinan tertentu. 

Rumusan hipotesis: 

H0i : bi ≥ 0 

Artinya jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka 

hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan, artinya 

secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, maka hipotesis diterima. Sedangkan jika tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang 

diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan, artinya secara 
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parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, maka hipotesis ditolak. 

Jika t-hitung > t-tabel (α, n-k-l), maka H0 diterima 

Jika t-hitung < t-tabel (α, n-k-l), maka H0 ditolak. 

C.   Uji Dominan (standarized Beta Coeffisient) 

Uji hipotesis ini mempunyai tujuan untuk menentukan variabel 

independen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel 

dependen dengan menggunakan beta standarized (beta koefisien). 

Variabel yang memiliki koefisien beta standarized terbesar adalah 

variabel yang memiliki pengaruh dominan. 


