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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian dapat diartikan sebagai alat atau prosedur yang digunakan 

atau diterapkan dalam rangka mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan 

menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan  

3.1  Jenis Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara  

PER, EPS, ROE, MVA, dan Umur Perusahaan dengan harga saham, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penjelasan 

(Explanatory Research). Penentuan jenis penelitian eksplanatori ini sesuai dengan 

pengertian yang dijelaskan oleh Singarimbun dan Efendi (1995:5), yaitu 

penelitian eksplanatory adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud 

penjelasan (eksplanatory atau confirmatory) yaitu memberikan penjelasan kausal  

atau hubungan antara variabel-variabel penelitian yang disertai dengan langkah 

pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data melalui pengujian 

hipotesis. Penelitian penjelasan adalah untuk menguji hubungan antar variabel 

yang dihipotesiskan.   

3.2  Populasi dan Sampel  

Ronny Kountor (2004:137) mendefinisikan populasi adalah suatu kumpulan 

menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian penelti. Menurut Iqbal 

(2002:58): “Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.” Sedangkan 

menurut Suharmi (2002:109): “Populasi adalah keseluruhan obyek dalam 
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penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 bank  yang tergabung dalam 

sektor perbankkan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Dimana seluruh 

populasi dalam penelitian ini menjadi sampel penelitian, ini dinamakan dengan 

sensus. (Consuela G Sevilla, 1993:117). Sensus adalah proses mendapatkan 

informasi tentang anggota sebuah populasi. (www.wikipedia.mobi.id)  

Kriteria populasi yang akan dijadikan sampel untuk diteliti adalah sebagai 

berikut :  

1. Perusahaan termasuk dalam sektor perbankkan yang listing di BEI dari 

tahun 2005 sampai dengan 2007 

2. Mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 

penelitian yaitu tahun  2005-2007 

3. Memiliki kelangkapan informasi laporan keuangan selama periode 

penelitian. 

4. Nilai dari ekuititas perusahaaan harus positif selama periode penelitian 

(tahun 2005-2007). Ekuitas yang bernilai negative menunjukkan bahwa 

perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar (melebihi modal 

sendiri), sehingga para investor kurang tertarik atau bahkan tidak tertarik 

sama sekali terhadap sahamnya.  

Adapun perusahaaan sector perbankkan yang akan ditentukan sebagai 

sampel adalah sebagaimana yang tampak pada Tabel 3.1 di halaman berikutnya.     

http://www.wikipedia.mobi.id
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Tabel 3.1  

Penentuan Sampel Penelitian 

No Nama Bank Memenuhi Tidak Memenuhi 
1 Arta Niaga Kencana Tbk *  
2 Bumiputera Tbk *  
3 Central Asia Tbk *  
4 UCB Buana Tbk *  
5 Bukopin Tbk  * 
6 Negara Indonesia Tbk *  
7 Nusantara Parahiyangan Tbk *  
8 Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *  
9 Century Tbk *  
10 Danamon Indonesia Tbk *  
11 Eksekutif Indonesia Tbk *  
12 Kesawan Tbk *  
13 Mandiri (Persero) *  
14 Bumi Arta Tbk  * 
15 Niaga Tbk *  
16 Bank International Indoenesia Tbk *  
17 Permata Tbk *  
18 Swadesi Tbk *  
19 Victoria International Tbk *  
20 Artha Graha International Tbk *  
21 Lippo Tbk *  
22 Mayapada Tbk *  
23 Mega Tbk *  
24 NISP Tbk *  
25 Pan Indonesia Tbk *  
26 Himpunan Saudara 1906 Tbk  * 

    Sumber: JSX Statistik 2005-2007 dan Indonesia Capital Market Directory    

Berdasarkan kriteria populasi yang dijadikan sampel, maka terpilihlah 23 

perusahaan perbankkan  yang dijadikan objek penelitian. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berarti tipe data penelitian 

yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:143). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa angka-angka 

pada laporan keuangan pada perusahaan perbankkan, kemudian diolah guna 

menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.  
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3.3.2 Sumber Data  

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146), sumber data terdiri atas: 

1. ”Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari obyek yang 
diteliti. Data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara dan 
memberi kuesioner kepada responden. Sumber data ini diperoleh dari 
penelitian lapang  

2. Data sekunder yaitu data yang diperlukan dalam penelitian melalu studi 
literature dan sumber lain yang mendukung. Sebagai contoh kamus, 
internet, majalah, buku-buku dan lain-lain.”  

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002:147) , data tersebut dapat berupa 

laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba-rugi yang telah diaudit 

selama tiga tahun. Laporan ini didapat dari laporan keuangan perusahaan yang 

tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia (PRPM BEI)   

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pojok BEI 

yang meliputi: 

1. Jsx statistic,yang memuat data harga saham perusahaan sampel yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Indonesia, yang memuat 

laporan keuangan tahunan perusahaan sampel dan data-data rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini  

3. Laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan.     
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3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat 

dan memanfaatkan dokumen, catatan serta laporan yang terdapat di instansi-

instansi atau pihak-pihak yang terkait dalam obyek penelitian. 

3.4  Definisi  Operasional Variabel 

Mengacu pada permasalahan yang ada maka jenis variabel yang digunakan 

adalah variabel terikat (Dependent) dan variabel bebas (Independent) 

1. Variabel Terikat/ Dependent Variabel (Y) 

Variabel terikat dari penelitian ini adalah: 

1. Harga Saham  

. Harga saham  adalah market clearing price yang ditentukan berdasarkan 

kekuatan permintaan dan penawaran. Harga saham yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah harga saham perusahaan perbankkan yang tercatat di 

akhir tahun.   

2. Variabel Bebas/ Independent Variabel (X) 

Variabel bebas penelitian ini adalah : 

1. EPS (XI) 

EPS adalah  rasio perbandingan antara tingkat keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. EPS 

menunjukkan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dalam bentuk 

deviden. EPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total laba bersih 

setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar dari masing-masing 

perusahan selama periode penelitian , yaitu pada tahun 2005-2007 
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  EPS = Net Income After Tax

 
     Shares Outstanding   

(Jones, 2002:393)  

2. PER (X2) 

PER adalah rasio ysng mengukur seberapa besar investor ingir dibayar 

dari setiap pendapatan lancar. Semakin tingi PER dapat diartikan 

peusahaan semakin prospek pertumbuhan masa depan yang signifikan. 

Namun tentu saja apabila perusahaan tidak mempunyai pendapatan, nilai 

PER bisa saja menjadi cukup besar, jadi diperlukan perhatian yang jeli di 

dalam mengintepretasikan rasio ini. Formulanya adalah 

PER= Price per Share

  

    Earning per Share  

(Jordan, 2003:71)  

3. ROE (X3) 

ROE adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. ROE 

dalam penelitian ini adalah rasio antara laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri. ROE menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan 

ekuitas yang dimilikinya. Formulanya adalah: 

ROE= Laba Bersih Setelah Pajak  

  

      Ekuitas Pemegang Saham   

(Jones,2000:293)  

4. MVA (X5) 

MVA adalah selisih antara nilai pasar perusahaan dengan modal yang 

diinvestasikan, MVA dapat diformulasikan sebagaai berikut: 
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MVA= Equity Market Value-Equity Book Value. 

EMV= Number shares x Price Per Share  

EBV =Number Shares x Nominal Value per Share 

(Young and O’Bryne, 2002:26) 

5. Umur Perusahaan (X4) 

Umur perusahaan adalah lamanya berdiri perusahaan (Farah Margaret 

2007:196). Umur perusahaan dihitung mulai tahun berdirinya perusahaan 

sampai saat ini yakni periode penelitian yakni 2005-2007. Formulanya 

adalah: 

Umur Perusahaan di tahun 2005= 2005-tahun berdiri perusahaan. 

Umur Perusahaan di tahun 2006= 2006-tahun berdiri perusahaan 

Umur Perusahaan di tahun 2007= 2007-tahun berdiri perusahaan. 

3.5  Alat Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya dianalisis 

melalui dua cara, yaitu : 

1. Analisis Kualitatif 

Digunaakan untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari 

perhitungan korelasi antara EPS, PER, ROE, MVA, dan Umur Perusahaan dalam 

hubungannya dengan harga saham.  

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan 

mengintrepetasikan data yang berbentuk angka-angka untuk mengetahui 

hubungan EPS, PER, ROE, MVA, dan Umur Perusahaan dengan harga saham 
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3.5.2  Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan alat 

uji statistik Korelasi Spearman dan Kendall’s.  Dasar pengambilan keputusan pada 

korelasi Spearman dan Kendall adalah   

Jika probabilitas >0,025 maka H0 diterima  

Jika probabilitas <0,025 maka H0 ditolak    

Koefisien Korelasi adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk 

membandingkan hasil pengukuran dua variabel  yang berbeda agar dapat 

menemukan tingkat hubungan antara variabel-varibel tersebut. (Arikunto, 

2006:270). Ada dua tipe korelasi yang bergantung kepada sifat korelasi, yakni 

korelasi positiv dan korelasi negatif. Korelasi positif bila objek yang bernilai 

tinggi pada suatu variabel juga bernilai tinggi pada variabel lain. Korelasi negatif 

bila terjadi pola hubungan sebaliknya , yaitu yang memperoleh nilai tinggi dalam 

suatu faktor umumnya memperoleh nilai rendah pada variabel lain. (Consuela G 

Sevilla, 1993:260).   

Kekuatan korelasi berada dalam rentang -1 sampai dengan +1. Tabel 3.1 

akan memberikan secara rinci pengkategorian kekuatan korelasi  

Tabel 3.2 
Kategori Kekuatan Korelasi  

KORELASI INDIKASI

 

Antara ±0,80 sampai dengan ±1 Korelasi Tinggi

 

Antara ±0,60 sampai dengan ±0,79 Korelasi agak tinggi

 

Antara ±0,40 sampai dengan ±0,59 Korelasi sedang

 

Antara ±0,20 sampai dengan ±0,39 Korelasi rendah

 

Antara ±0,01 sampai dengan ±0,19 Korelasi tak berarti

 

Sumber: Consuela.G.Sevilla (1993:261)    
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