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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Tipe penelitian ini adalah explanatory research. Menurut Usman (2008) 

explanatory research adalah penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini 

ditunjukan untuk menjelaskan hubungan klausal antara variabel-variabel 

penelitian dan pengujian hipotesis yang dirumuskan. Selain itu penelitian ini juga 

bersifat extended replication, yaitu pengembangan dari penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan. Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu bid ask spread 

dan variabel independen, yaitu maket value, varian return, volume perdagangan, 

laba per saham dan dividend payout ratio yang merupakan proxi dari  dividen. 

 

3.2 Populasi  

 

Menurut Sugiono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 

45 selama periode 2010-2012 yaitu sebanyak 22 perusahaan. 
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3.3 Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki populasi tersebut. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Menurut Jogiyanto (2009) metode purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan 

pertimbangan (judgment) tertentu atau jatah (quota) tertentu. Kriteria atau dasar 

pertimbangan tersebut antara lain: 

1. Saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 yang diperdagangkan 

secara aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2010 sampai 

dengan 2012. 

2. Emiten terdaftar di indeks LQ45 berturut-turut selama kurun waktu 

pengamatan 2010 sampai dengan 2012. 

3. Emiten membukukan laporan keuangan dan tersedia data harga saham harian, 

volume perdagangan harian, bid price dan offer price. 

4. Perusahaan membagikan dividen selama periode pengamatan yaitu tahun 

2010-2012. 
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Dari hasil penentuan sampel, perusahaan yang memenuhi kriteria persyaratan di 

atas berjumlah 22  perusahaan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Nama-Nama Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

Kriteria 

I II III IV 

1 AALI  PT. Astra Agro Lestari Tbk. √ √ √ √ 

  2 ANTM PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. √ √ √ √ 

  3 ASII PT. Astra International Tbk. √ √ √ √ 

  4 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk. √ √ √ √ 

5 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk. √ √ √ √ 

6 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia  (Persero) Tbk. √  √ √ √ 

7 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. √ √ √ √ 

8 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. √ √ √ √ 

9 GGRM PT. Gudang Garam Tbk. √ √ √ √ 

10 INCO PT. Vale Indonesia Tbk. √ √ √ √ 

11 INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. √ √ √ √ 

12 ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. √ √ √ √ 

13 JSMR PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. √ √ √ √ 

14 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk. √ √ √ √ 

15 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk. √ √ √ √ 

16 LSIP PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. √ √ √ √ 

17 PGAS PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. √ √ √ √ 

18 PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk √ √ √ √ 

19 SMGR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk  √ √ √ √ 

20 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. √ √ √ √ 

21 UNTR PT. United Tractors Tbk. √ √ √ √ 

22 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. √ √ √ √ 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, data diolah  2015 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari 

dan mengumpulkan data yang diambil. Dalam penelitian ini data yang digunakan 

data cross section dan time series, penggabungan dari data ini biasa disebut panel 

data. Data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

terdaftar di indeks LQ 45 pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

dan Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD) selama 3 tahun, yaitu dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 

metode dokumentasi, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

mempelajari data sekunder (catatan atau dokumen perusahaan) data yang ada 

didapat dari hasil browsing melalui internet, seperi www.idx.co.id, serta 

Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD). 

 

3.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 

3.6.1 Definisi Konseptual 

 

Pengertian definisi konseptual adalah penjelasan mengenai arti suatu konsep. 

Definisi ini menunjukan bahwa teori merupakan kumpulan konsep, definisi dan 

operasional yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis 

melalui penentuan hubungan antar variabel (Supomo dan Indrianto, 1999) 

 

a) Hubungan market value dengan bid ask spread 

Bid ask spread merupakan selisih dari harga beli tertinggi dengan harga jual 

terendah saham pada saat penutupan (closing price). Nilai pasar timbul akibat 

aktivitas transaksi dipasar bursa (Fitriyah, 2012). Sedangkan spread berhubungan 

terbalik dengan jumlah aktivitas perdagangan saham sebagai kompensasi bagi 

broker yang memberikan investor likuiditas. Saham yang lebih banyak melakukan 

aktivitas perdagangan, cenderung memiliki spread yang rendah. Hubungan yang 

terbalik antara jumlah aktivitas perdagangan dan ukuran spread adalah 

kompensasi bagi pialang (broker atau dealer) yang memberikan investor 
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likuiditas. Perusahaan yang menjaga likuiditasnya akan memberikan informasi 

kepada pasar, sehingga pasar dapat mengetahui bahwa perusahaan tersebut 

berkualitas baik. 

 

b) Hubungan varian return dengan bid ask spread 

Varian return menunjukan varibilitas return diseputar return normal yang 

diakibatkan adanya volatilitas (fluktuasi harga) saham. Semakin tinggi varian 

return menunjukan semakin bervariasinya return harian yang diperoleh investor. 

Hal ini mencerminkan ketidakpastian (risiko) pasar yang tinggi. Risiko saham 

yang semakin tinggi menyebabkan dealer berusaha menutupinya dengan spread 

yang lebih besar. 

 

Dalam kaitannya dengan pertimbangan investasi khususnya keputusan untuk 

menahan atau melepas suatu kepemilikan saham, return dan tingkat risiko 

merupakan bahan pertimbangan tambahan yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan karena pada dasarnya antara tingkat risiko yang harus 

ditanggung dengan penentuan waktu untuk keputusan menahan atau melepas 

saham merupakan suatu hak yang berkaitan. Argumen ini didukung oleh hasil 

penelitian Branch dan Feed (dalam Fitriyah, 2012) dan Stoll (dalam Fitriyah, 

2012) yang menunjukan bahwa varian saham berhubungan positif dengan bid ask 

spread. 

 

c) Hubungan laba per saham dengan bid ask spread 

Earning yang tinggi mengindikasi bahwa saham perusahaan memiliki prospek 

yang baik, sehingga saham tersebut aktif diperdagangkan. Apabila suatu saham 

aktif diperdagangkan, maka pialang (broker atau dealer)  tidak lama menyimpan 



42 
 

saham tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini akan mengakibatkan 

menurunnya biaya pemilikan saham yang pada akhirnya menurunkan tingkat bid 

ask spread. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian Senteney (dalam Fitriyah, 

2012) yang menunjukan bahwa spread yang lebih kecil meningkat ketika earning 

positif daripada earning negatif. 

 

d) Hubungan volume perdagangan dengan bid ask spread 

Volume perdagangan diartikan sebagai jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan pada hari tertentu ( Abdul dan Nasuhi, 2000). Perdagangan suatu 

saham yang aktif, yaitu dengan volume perdagangan yang besar, menunjukan 

bahwa saham tersebut digemari oleh para investor yang berarti saham tersebut 

cepat diperdagangkan. Ada kemungkinan pialang (broker atau dealer) akan 

mengubah posisi kepemilikan sahamnya pada saat perdagangan saham semakin 

tinggi dan pialang (broker atau dealer) tidak perlu memegang saham dalam 

jumlah terlalu lama. Volume perdagangan akan menurunkan biaya pemilikan 

saham sehingga menurunkan spread.  Dengan demikian semakin aktif 

perdagangan suatu saham atau semakin besar volume perdagangan suatu saham, 

maka semakin rendah biaya  pemilikan saham tersebut yang berarti akan 

mempersempit bid ask spread saham tersebut. Sehingga volume perdagangan 

memiliki hubungan negatif dengan bid ask spread. 

 

e) Hubungan dividend payout ratio dengan bid ask spread 

Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang didistribusikan 

kepada para pemegang saham dan pada umumnya dilakukan secara berkala baik 

(enam bulan atau satu tahun sekali) dalam bentuk cash atau lainnya, misalnya 
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dividen saham (stock devidend) dan dividen extra (extra dividend).  Kebijakan 

pembagian dividen atau laba akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna 

investasi dimasa datang adalah keputusan manajemen. Dalam kebijakan dividen 

bukan hanya menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan, tetapi juga 

mencakup bentuk dividen yang akan dibayarkan.  

 

Didalam penelitian (Suharsono 1999) faktor yang paling dominan dan 

pengambilan keputusan pembelian saham adalah harapan investor mendaptkan 

dividen yang memadai. Dalam kaitannya dengan bid ask spread, apabila 

perusahaan membagikan dividen maka para investor akan tertarik untuk membeli 

saham tersebut sehingga volume perdagangan juga akan ikut naik. Pembagian 

dividen ini akan menurunkan biaya kepemilikan saham sehingga menurunkan 

spread. Selain itu pembayaran dividen terikat juga dengan risiko. Bila 

pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan meningkat maka risiko yang 

ditanggung oleh investor akan menurun. Oleh karena itu, jika pembayaran dividen 

meningkat, harga saham akan meningkat pula, ini akan mengurangi risiko 

perusahaan dan mengakibatkan penurunan bid ask spread. 

 

3.6.2 Definisi Operasional 

 

Pengertian definisi operasional, yaitu batasan pengertian tetang variabel yang 

diteliti yang didalamnya adalah cerminan dari indikator-indikator yang akan 

digunakan untuk mengukur indikator-indikator yang bersangkutan (Sugiyono, 

2013). Variabel-variabel digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan ke 

dalam bentuk tabel yang dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1 Bid Ask 

Spread 

(Y) 

Merupakan  bagian dari 

biaya perdagangan saham. 

Harga bid adalah penawaran 

harga tertinggi untuk 

membeli sekuritas yang 

diberikan dan harga ask 

adalah harga terrendah 

dimana sekuritas yang 

ditawarkan untuk dijual. 

Akibatnya, investor 

membayar harga ask ketika 

membeli surat berharga dan 

menerima harga bid saat 

menjual sekuritas. 

   
            

                
⁄  

 

Keterangan : 

B/A  = bid ask spread (point) 

 

Askt  = harga jual pada saat closing price 

 

Bidt  = harga beli pada saat closing price 

Bid ask spread dihitung untuk per tahun. 

 

Data tersedia di laporan keuangan 

perusahaan, dapat dilihat di ww.idx.co.id 

Rasio 

2 Market 

Value 

Harga saham yang terjadi 

dipasar pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku 

pasar, yaitu merupakan rata-

rata harga saham selama satu 

tahun dikalikan dengan 

jumlah saham yang beredar 

perakhir tahun. 

 

Mkt ValiT  
[             ]

 
  

                         iT 

 

Keterangan:  

MktValiT    = rata-rata market value saham 

perusahaan i selama semester T 

 

N  = jumlah hari transaksi saham 

perusahaan i selama semester T 

 

Harga sahamiT   =  harga penutupan saham 

perusahaan i pada hari t 

Saham beredariT  =  jumlah saham yang 

beredar pada saham perusahaan i selama 

semester T 

Rasio 

3. Varian 

return  

(X1) 

Merupakan rasio yang 

terjadi pada transaaksi 

saham di pasar bursa yang 

disebabkan adanya 

volatilitas harga saham. 

Rata-rata return saham 

dihitung dengan 

menggunakan rata-rata 

aritmatika dari data harian 

selama periode observasi. 

Ri     (
  

   
) 

Var  *       (
  

   
)+ 

 Keterangan: 

Var  = varian return saham 

 

t0  =  harga saham i pada bulan ini 

 

t-1  = harga saham i pada bulan sebelumnya 

 

setelah didapat Ri per bulan, kemudian 

menghitung Var pertahun dengan Var hasil 

Ri selama satu tahun. (%) 

 

Rasio 
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No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

4. Laba per 

saham 

(EPS) 

(X3) 

Merupakan laba per saham 

berdasarkan informasi 

laporan neraca laba rugi 

perusahaan. 

   

 
                                 

                         
 

 

EPS juga dapat dilihat dari laporan 

keuangan suatu perusahaan yang  terdapat 

disitus www.idx.co.id 

Rasio 

5. Volume 

Perdagan

gan 

(X4) 

Volume perdagangan saham 

merupakan rasio antara 

jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan pada waktu 

tertentu. 

 

Volume Perdagangan = Ln(∑Vt) 

 

Keterangan : 

Ln  = Logaritma Natural 

 

Vt  = Jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan pada hari ke t (%) 

Rasio 

6. Dividend 

Payout 

Ratio 

(X5) 

Merupakan proxi dari 

dividen. Dividend payout 

ratio adalah rasio 

perbandingan antara dividen 

yang dibagikan 

dibandingkan dengan laba 

per lembar saham yang 

diperoleh perusahaan 

 

 

     
                      

              
      

 

Rasio 

Sumber: Berbagai jurnal dan skripsi, data diolah 2015 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memperhatikan 

karakteristik ataupun gambaran fenomena dari suatu data. Penelitian ini 

menggunakan data perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 periode 2010-

2012. Penggunaan analisis statistik deskriptif pada data yang telah terkumpul 

dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis yang lain. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.7.2 Analisis Regresi Berganda Model Panel Data 

 

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah 

diinterpresentasikan (Raharjo, 2004). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan model analisis data yang 

digunakan adalah regresi dengan model panel data. Panel data dapat 

memprediksi dan mengukur dampak dengan baik dimana hal ini tidak bisa 

dilakukan dengan metode cross section maupun time series. 

 

Terdapat tiga jenis metode yang biasa digunakan untuk bekerja dengan data panel 

(Ajija, dkk dalam Kurniawan, 2013), sebagai berikut: 

 

1) Pooled least squeare (PLS), mengestimasi data panel dengan metode OLS. 

2) Fixed effect (FE), menambahkan model dummy pada data panel. 

3) Random effect (RE), memperhitungkan error dari data panel dengan metode 

least square. 

 

Model data panel untuk masing-masing teknik regresi adalah sebagai berikut: 

1) Pooled Least Square 

                                                                      

2) Fixed Effect 

                                                                                      

3) Random Effect  

                                                        

 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan teknik analisis regresi berganda 

dalam mengolah dan membahas data yang sebelumnya telah diperoleh. Teknik 
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analisis berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing variabel 

bebas secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama). Menurut (Hair et al 

dalam Aryani, 2014) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik 

statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa 

variabel bebas. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi 

dari serangkaian variabel bebas (dalam hal ini yaitu, market value, varian return, 

laba per saham, volume perdagangan, dan dividend payout ratio) terhadap 

variabel terikat (bid ask spread) yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2010-

2012. Adapun model matemetis yang digunakan penelitian ini adalah: 

 
   ⁄                                                       

 

Keterangan: 

B/A  =  Bid ask spread 

   =  Konstanta 

            =   Koefisien regresi 

X1  =  Market value  

X2  =  Varian return  

X3  =  Laba per saham 

X4  =  Volume perdagangan 

X5  =  Dividend payout ratio 

   =  error term 

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 7. Dalam 

menyelesaikan masalah-masalah datayang berbentuk time series atau cross 

section program Eviews 7 dapat dipilih untuk dipergunakan. 
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3.8  Pengujian Model 

 

Terdapat beberapa uji yang perlu dilakukan untuk dapat memilih model yang 

tepat. Pertama kali dilakukan uji signifikan fixed effect uji F atau Chow-test. 

Kemudian, yang kedua dilakukan dengan uji Hausman. Menurut Kurniawan 

(2013), Chow Test adalah pengujian F Statistic untuk memilih apakah model yang 

digunakan Pooled Least Square (PLS) atau fixed effect. 

 

1) Uji Chow-Test (Pool Vs Fixed Effect) 

 

Uji chow-test atau signifikansi fixed effect (uji F) merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect 

lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS 

(Ordinary Least Square). Ordinary Least Square merupakan metode estimasi 

yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dan fungsi 

regresi sampel. Menurut Chow, jika tidak terjadi perubahan struktural di dalam 

persamaan regresi maka RRSS (Restricted Residual Sum Square) dan URSS 

(Unrestricted Residual Sum Square) seharusnya sama secara statistik. Jika nilai F 

diterima, sedangkan jika F hitung lebih kecil dari nilai F kritis maka tidak akan 

terjadi perubahan struktural. Adapun uji F statistiknya adalah (Harahap, 2002): 
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Keterangan: 

RRSS =  Restricted Residual Sum Square (Merupakan Sum of Square Residual 

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode pooled least  

square atau common intercept) 

URSS  =  Unrestricted Residual Sum Square (Merupakan Sum of Square Residual 

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed effect) 

N =  Jumlah data cross section 

T =  Jumlah data time series 

K =  Jumlah variabel penjelas 

 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test atau likelihood ratio test, 

yaitu: 

a. Jika H0 diterima, maka model pool (common) 

b. Jika H0 ditolak, maka model fixed effect 

 

Apabila hasil dari uji chow test menyatakan H0 diterima, maka pengujian 

menggunakan tekni regresi data panel dengan model pool (common effect) dan 

pengujian terhenti sampai hasil itu. Sedangkan jika hasil uji chow test menyatakan 

H0 ditolak, maka teknik regresi data panel menggunakan model fixed effect yang 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman. 

 

2) Uji Hausman 

 

Menurut Winarno (2009) uji hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect 

atau random effect, uji Hausman didapat melalui command eviews yang terdapat 

pada direktori panel. Model fixed effect mengasumsikan variabel independen 
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berkolerasi dengan error-nya, sedangkan untuk random effect sebaliknya. Model 

panel data dengan fixed effect diestimasi dengan GLS (Generalized Least Square). 

 

Untuk mengetahui model mengikuti random effect atau fixed effect maka dasar 

pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman (Random Effect Vs Fixed 

Effect), yaitu:  

a. Jika H0 diterima, maka model random effect 

b. Jika H0 ditolak, maka model fixed effect 

 

3.9 Pengujian Hipotesis  

 

3.9.1 Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R
2
) dalam pengujian ini lebih menjelaskan kepada 

kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen 

(Y). Uji ini juga dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi. 

Besarnya koefisien determinasi adalah antara angka nol sampai dengan angka (0 ≤ 

R
2
 ≤ 1). Koefisien determinasi yang bernilai nol mengartikan tidak ada hubungan 

antara variabel terikat. Jika besarnya nilai koefisien mendekati angka nol (semakin 

rendah), maka kemampuan dari variabel independen untuk menerangkan variabel 

dependen semakin kecil. Namun, jika besarnya nilai koefisien determinasi 

mendekati angka satu, maka dapat dikatakan kemampuan dari variabel 

independen untuk menerangkan variabel dependen semakin besar (semakin baik 

garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya). Apabila besarnya nilai 

menunjukkan angka satu, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

sempurna antara variabel (X) dan variabel (Y), (Aryani, 2014). 
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Korelasi sebagai petunjuk arah hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Koefisien korelasi mengukur derajat keeratan antara dua variabel. Jika 

dalam hubungan keterkaitan antara variabel (korelasi) memiliki hasil positif, 

menandakan bahwa semakin besar nilai variabel 1 menyebabkan semakin besar 

pula nilai variabel 2. Sedangkan untuk hasil korelasi yang negatif mengartikan 

bahwa makin besar nilai variabel 1 maka semakin kecil nilai variabel 2. Berikut 

persamaan koefisien determinasinya: 

 

   
                                     

   
               

 

Keterangan: 

b1 =  Koefisien regresi variabel Market Value 

b2 =  Koefisien regresi variabel Varian Return 

b3 =  Koefisien regresi Laba Per Saham 

b4 =  Koefisien regresi Volume Perdagangan 

b5 =  Koefisien regresi Dividend Payout Ratio 

x1 =  Market Value 

x2 =  Varian return 

x3 =  Laba Per Saham 

x4 =  Volume Perdagangan 

x5 =  Dividend payout ratio 

y
 

=  Bid Ask Spread 
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Tabel 3.3 Pedoman interpretasi terhadap koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,001 - 0,002 Sangat Lemah 

0,201 - 0,400 Lemah 

0,401 - 0,600 Cukup Kuat 

0,601 - 0,800 Kuat 

0,801 - 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Budi, (2006) 

 

3.9.2 Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji parsial atau biasa disebut uji t merupakan uji yang dilakukan dalam 

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) secara individu. Pada uji ini nilai t hitung akan 

dibandingkan dengan t tabel, apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha 

diterima, dan sebaliknya. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 

95% dan derajat kebebasan 5% dengan df = (n-k-l). Hipotesis yang digunakan 

adalah: 

H0 : βi = 0:  Artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel   

  independen terhadap variabel dependen. 

H0 : βi  ≠ 0: Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel  

independen  terhadap variabel dependen. 

 

Rumus dari nilai t hitung, yaitu: 
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Keterangan:  

  =  Koefisien regresi variabel independen 

   =  Standar deviasi koefisien variabel independen 

n =  Jumlah observasi 

k =  Jumlah sampel 

 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan: 

Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima 

Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 

 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3.9.3 Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui semua variabel independen (X) 

memiliki pengaruh terhadap dependen (Y) secara bersama-sama. Uji F ini 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel market value, varian 

return, laba per saham, volume perdagangan, dan dividend payout ratio terhadap 

bid ask spread. Pengujian dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat 

kesalahan analisis (α) = 5%. Derajat bebas pembilang df1=(k-l) dan derajat bebas 

penyebut df2=(n-k), dengan k adalah jumlah sampel dan n adalah jumlah 

observasi. Nilai F menurut Santoso (dalam Aryani 2014) dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
   

         ⁄
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Keterangan: 

n =  Jumlah observasi 

k =  Jumlah variabel independen 

R
2 

=  Koefisien determinasi 

 

Pada uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :   = 0:  Artinya terdapat pengaruh secara simultan yang tidak signifikan  

dari  variabel independen terhadap variabel dependen. 

H0 :   ≠ 0: Artinya terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan dari  

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan: 

Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

 


