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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe pada penelitian ini adalah explanatary search yaitu suatu penelitian yang 

menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang ada, yaitu variabel dependen 

harga saham dan variabel independen yaitu kinerja keuangan, tingkat inflasi, 

produk domestik bruto, dan kebijakan dividen melalui pengujian hipotesis. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang artinya 

menggambarkan permasalahan berupa hubungan sebab akibat antara variabel 

dependen dengan variabel independennya (Ferdinand, 2006). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi menurut Ferdinand (2006) adalah gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki kesamaan tertentu yang 

menjadi pusat penelitian peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

jasa sektor keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 

2012. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah kinerja keuangan, tingkat 

inflasi, produk domestik bruto, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga 

saham gabungan perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. 
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3.2.2. Sampel 

Menurut Ferdinand (2006) sampel adalah sebagian populasi yang diteliti, karena 

tidak mungkin untuk mengambil seluruh populasi, oleh karena itu dibentuk 

perwakilan populasi yang disebut sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan jasa sektor keuangan yang sudah go public di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya. 

3.  Perusahaan membayarkan dividen pada setiap tahun penelitian. 

4.  Hasil laporan keuangan yang dipublikasikan tidak ada yang bernilai negatif. 

5.  Memiliki data yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas maka diperoleh 12 perusahaan jasa 

sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) yang akan menjadi 

sampel, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1. Daftar Perusahaan Jasa Sektor Keuangan 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk 

2 BBKP Bank Bukopin Tbk 

3 BBLD Buana Finance Tbk 

4 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

5 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

6 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 

7 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk  

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk  

9 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk 

10 BMRI Bank Mandiri Tbk 

11 CFIN Clipan finance Indonesia Tbk 

12 SDRA Bank Himpunan Saudara Tbk 

 Sumber: www.sahamok.com 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan jasa sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012. Data tersebut berupa laporan keuangan yang 

terdaftar dalam www.idx.co.id dan www.bps.go.id untuk mengambil laporan 

tahunan inflasi dan PDB serta berbagai sumber - sumber lain yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan jasa yang berasal dari 

dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), website BEI www.idx.co.id 

serta dari berbagai sumber - sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. 

3.5 Definisi Konseptual 

Konsep dasar dari definisi konseptual dan pengukuran variabel ini mencakup 

pengertian serta penentuan variabel yang digunakan untuk memperoleh data yang 

akan dianalisa yang sesuai dengan tujuan penelitian. Indeks harga saham adalah 

suatu indikator yang menjukan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai 

indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar 

pada saat itu, apakah pasar sedang ramai atau lesu. Dengan adanya indeks, kita 

dapat mengetahui trend pergerakan harga saham saat ini apakah sedang naik, 

stabil atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor 

untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu 

http://www.idx.co.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.idx.co.id/


49 
 

saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, mak 

nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat (Sundjaja 

dan Barlian, 2005). 

3.5.1 Pengaruh return on equity (X1) terhadap harga saham (Y) 

Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan 

mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan 

dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham 

perusahaan. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila 

proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar. ROE sebagai 

suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemodal atas modal 

yang mereka investasikan pada perusahaan. Semakin tinggi return yang diperoleh 

maka semakin baik bagi kedudukan pemodal (Syamsuddin, 2009). 

3.5.2 Pengaruh inflasi (X2) terhadap harga saham (Y) 

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik 

secara umum dan terus-menerus (Boediono, 1993). Inflasi adalah suatu keadaan 

yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan 

barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan 

semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi 

bagi kesehatan ekonomi. Inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung 

secara terus-menerus dan saling mempengaruhi (Rahardja dan Manurung, 2008). 
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3.5.3 Pengaruh produk domestik bruto (X3) terhadap harga saham (Y) 

Produk domestik bruto adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas 

wilayah suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang 

diproduksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan pada 

suatu tahun waktu tertentu. Sehingga semakin tingginya tingkat pertumbuhan 

PDB akan berindikasi pada tingginya tingkat pertumbuhan konsumsi dari warga 

di negara tersebut, yang akan memengaruhi peningkatan tingkat permintaan 

barang terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi 

(Mankiw, 2006). Produk domestik bruto adalah total nilai atau harga pasar dari 

seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama 

kurun waktu tertentu. Produk domestik bruto merupakan salah satu ukuran atau 

indikator yang secara luas digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi atau 

kegiatan makro-ekonomi dari suatu negara (Nanga, 2005). 

3.5.4 Pengaruh kebijakan dividen (X4) terhadap harga saham (Y) 

Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham yang 

memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan datang. 

Keputusan dividen dapat mempengaruhi secara signifakan kebutuhan pembiayaan 

eksternal perusahaan, jika perusahaan membutuhkan pembiayaan maka semakin 

besar dividen tunai yang dibayarkan, semakin besar jumlah pembiayaan yang 

harus diperoleh dari eksternal melalui penjualan saham biasa atau saham preferen 

(Sundjaja dan Barlian, 2003). 

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan adalah 

memutuskan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode 
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akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak 

dibagi dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen merupakan salah satu 

keputusan penting dalam kaitannya dengan usaha untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan yang menciptakan 

keseimbangan diantara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang yang 

memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2010).  

3.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan agar konsep yang dipergunakan dapat diukur 

secara empiris serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran 

makna yang berbeda. Dalam penelitian ini variabel–variabel yang digunakan 

adalah: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham pada akhir 

periode (closing price) suatu perusahaan yang terdaftar di BEI. Harga saham 

penutupan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Data 

yang digunakan adalah data selama Januari 2010 - Desember 2012. 

2.  Variabel Independen 

a. Kinerja Keuangan (X1) 

 Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya 

yang menghasilkan angka laba atau rugi suatu perusahaan (Syamsuddin, 

2009). Data yang diperoleh adalah laporan keuangan perusahaan jasa sektor 

perbankan yang telah terdaftar di BEI.  
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 Rumus Perhitungan ROE: 

  ROE =   
𝐥𝐚𝐛𝐚𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝒉 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐬𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢
 x 100% ....................................(3.1) 

b. Tingkat Inflasi (X2) 

 Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya 

keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu 

permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin 

besar bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan ekonomi (Nanga, 2005). Data 

yang diperoleh adalah data inflasi selama Januari 2010–Desember 2012.  

 Rumus Perhitungan IHK : 

 IHK =  
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐤𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠

𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐚𝒉𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫
 x 100 %............................(3.2) 

c.  Produk Domestik Bruto (X3) 

 PDB mengukur dua hal pada saat bersamaan: total pendapatan semua orang 

dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang 

dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2006).  

 Rumus Perhitungan PDB: 

 PDB = 
𝐏𝐃𝐁𝐱 −  𝐏𝐃𝐁𝐱−𝟏

 𝐏𝐃𝐁𝐱−𝟏
 x 100% ................................. (3.3) 

 Keterangan,  PDB  = Produk domestik bruto 

   PDBx = Produk domestik bruto periode x (tahun) 

   PDBx-1 = Produk domestik bruto tahun sebelumnya 
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d. Kebijakan Dividen (X4) 

 Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang 

(Sundjaja dan Barlian, 2003). 

 Rumus Perhitungan Dividen: 

  DPR= 
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎
  x 100% ......................   (3.4) 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Pengertian  Pengukuran Indikator 

1 Dependen    

  
 

Harga Saham 

(Y) 

 
Melihat perkembangan Indeks 

harga saham yang merupakan 

suatu indikator untuk melihat 

pergerakan harga saham. 

 
Harga Saham perusahaan 

jasa, sektor perbankan dari 

statistik idx yang diolah 

dalam periode tahunan. 

 

 

 

 Harga saham akhir dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan 

2 Independen    

  
Kinerja 

Keuangan (X1) 

Pengukuran kinerja keuangan 
dapat menjadi informasi 

mengenai nilai perusahaan 

untuk menentukan harga 
saham suatu perusahaan. 

Menggunakan rasio 
Profitabilitas (ROE) untuk  

mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan 
laba bersih berdasarkan 

modal. 

 
 

 

ROE=   
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100% 

  

 
 

Inflasi (X2) 

Inflasi adalah suatu keadaan 

dimana harga barang secara 
umum mengalami kenaikan 

secara terus menerus atau 

terjadi penurunan nilai uang 
dalam negeri. 

 

 
Tingkat Inflasi yang 

diperoleh dari indeks harga 

konsumen 

  

IHK =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎𝑆𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛  𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
 x 100 % 

 

 Produk 

Domestik Bruto 

(X3) 

Dengan meningkatnya kinerja 

ekonomi yang dicerminkan 

oleh pertumbuhan GDP, 
investor cenderung akan lebih 

banyak berinvestasi di pasar 

modal. 

Perkembangan PDB pada 

tahun 2010- 2012 yang 

diperoleh dari badan pusat 
statistik 

 

 

 

PDB = 
PDB x −  PDB x−1

 PDB x−1
 x 100 % 

  
 

Kebijakan 

Dividen (X4) 

 
Kebijakan Dividen 

merupakan cara pembagian 

dividen kepada para 
pemegang saham yang 

dilakukan oleh suatu 

perusahaan. 

 
dividend payout ratio yang 

merupakan perbandingan 

antara dividen per lembar 
saham dengan laba per 

lembar saham perusahaan. 

Satuan pengukuran dividend 
payout ratio adalah dalam 

persentase. 

 

 

 

 

 

DPR =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
× 100% 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum 

dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat 

tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal 

dan maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuntitatif. 

3.7.2  Analisis Regresi Berganda Model Panel Data 

Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen yang digunakan. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk 

mendapatkan dugaan dari satu variabel dengan menggunakan variabel lain yang 

diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-

masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi 

nilai variabel dependen dengan suatu persamaaan (Ghozali, 2005). Adapun model 

regeresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4 + ε...........................................(3.5) 

Dimana: 

Y = Harga Saham  

A  = Konstanta β1 – β4 = Koefisien Regresi 

X1 = Kinerja keuangan 

X2 = Inflasi 
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X3 = Produk Domestik Bruto (PDB) 

X4 = Dividen 

Ε  = error 

Berdasarkan strukturnya, data ada dua jenis, yaitu data seksi silang (cross section) 

dan data runtut waktu (time series). Data cross section terdiri atas beberapa 

banyak objek, dengan beberapa jenis data. Data time series biasanya meliputi satu 

objek (misalnya harga saham, tingkat inflasi, atau kurs mata uang), tetapi meliputi 

beberapa periode. Gabungan antara cross section dan time series akan membentuk 

data panel. Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah 

dengan mengkombinasikan data time series dan cross section dengan 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) (Winarno, 2011). 

Secara ekonometrika, penggabungan data time series dengan cross section data 

dapat menimbulkan masalah dalam proses estimasi yaitu berupa gangguan antar 

waktu, gangguan antar individu, dan dari gangguan keduanya. Ada dua cara yang 

dapat digunakan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut yaitu: (i) 

menganggap bahwa seluruh gangguan tersebut mempunyai sifat yang berdampak 

tetap (fixed effect), (ii) menganggap bahwa seluruh gangguan tersebut mengikuti 

sifat acak (random effect) (Gujarati, 2003 dalam Rifai, 2006). 

Winarno (2011) menyatakan untuk menentukan model estimasi data panel ada 

beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi data 

panel disesuaikan dengan asumsi yang digunakan: 
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1. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square)  

 

Dalam pengolahan panel data pendekatan yang paling sederhana adalah 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam 

data yang berbentuk pool. Memasukkan variabel boneka (dummy variable) 

merupakan cara yang sering dilakukan untuk mengizinkan terjadinya 

perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section 

maupun time series. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling 

sederhana dibandingkan dengan kedua pendektana lainnya. Dengan 

pendekatan ini kita tidak bisa melihat perbedaan antar individu dan perbedaan 

antar waktu karen intercept maupun slope dari model sama. Rumus estimasi 

dengan menggunakan pooled least square sebagai berikut: 

𝐘𝐢𝐭 = 𝛃𝟏 + 𝜷𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑𝒊𝒕 +  …  + 𝜷𝒏𝑿𝒏𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕..................................(3.6) 

2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Setiap objek mempunyai perbedaan, pada suatu waktu memiliki kemungkinan 

berbeda di setiap waktu dan kondisi. Diperlukan suatu model yang dapat 

menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien 

regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lain, 

digunakan variabel semu (dummy). Pendekatan dengan memasukkan variabel 

boneka dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect). Keputusan 

untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap tak dapat 

dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan 

variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan 

(degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari 
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parameter yang diestimasi. Rumus estimasi dengan menggunakan fixed effect 

sebagai berikut: 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝟏 + 𝜶𝟐𝑫𝟐 +  …  + 𝜶𝒏𝑫𝒏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊𝒕 +  …  + 𝜷𝒏𝑿𝒏𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕  .........(3.7) 

3. Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Model ini lebih dikenal sebagai model generalized least squares (GLS). 

Tanpa menggunakan semua variabel, metode efek acak menggunakan 

residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. 

Parameter-parameter yang berbeda antar daerah dan antar waktu dimasukkan 

ke dalam error. Oleh karena itu, model efek acak (random effect) sering juga 

disebut model komponen error (error component model). Namun untuk 

menganalisis dengan metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data 

silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Rumus estimasi 

dengan menggunakan random effect sebagai berikut: 

𝒀𝒊𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊𝒕 +  …  + 𝜷𝒏𝑿𝒏𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕  ..................................   (3.8) 

3.7.3 Keuntungan dan Kekurangan Data Panel 

3.7.3.1 Keuntungan Data Panel 

Ada dua keuntungan menggunakan data panel. Pertama, data panel memberikan 

jumlah data yang lebih besar untuk peneliti, meningkatkan derajat kebebasan/ 

kepercayaan (degree of freedom) dan mengurangi hubungan diantara variabel 

bebas dan oleh karena itu dapat meningkatkan efisiensi estimasi ekonometrik. 

Kedua, data panel memperkenankan peneliti untuk menganalisis sejumlah 

pertanyaan ekonomi yang penting yang tidak bisa ditemukan bila menggunakan 
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daya cross-section atau time-series (Hsiao, 1986 dalam Rifai, 2006). Keuntungan 

dari penggunaan data panel adalah (Gujarati, 2003 dalam Rifai, 2006): 

1. Teknik estimasi data panel dapat mendapatkan keanekaragaman secara tegas 

dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual yang lebih 

spesifik. 

2. Mengkombinasikan pengamatan time-series dan cross-sectional atau panel 

data memberikan informasi data yang lebih, variabilitas yang lebih baik, 

mengurangi hubungan antara variabel bebas dan memberikan lebih derajat 

kebebasan dan lebih efisien. 

3. Data panel lebih digunakan untuk studi perubahan yang dinamik. 

4. Data panel dapat mendeteksi yang mengukur pengaruh yang tidak bisa 

dilakukan oleh data time series mau cross sectional. 

5. Data panel memungkinkan mempelajari model perilaku yang lebih baik 

kompleks.  

6. Data panel dapat meminimalisasi bias. 

3.7.3.2 Kekurangan Data Panel 

Kekurangan dari data panel yaitu (Baltagi, 2005): 

1. Masalah desain dan pengumpulan data panel, permasalahan ini meliputi 

cakupan populasi yang menjadi objek penelitian, non respon (disebabkan 

karena responden yang tidak mau diajak bekerja sama atau kesalahan yang 

dibuat pewawancara), frekuensi wawancara, kemampuan daya ingat 

responden dan periode yang menjadi acuan (frekuensi dan waktu 

wawancara). 
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2. Kesalahan pengukuran, dapat terjadi karena kesalahan responden dalam 

mengingat, kesalahan pencatat dan kesalahan pada saat wawancara seperti 

pertanyaan yang kurang jelas sehingga responden salah memahami. 

3. Dimensi waktu (time series) data sangat pendek, jenis mikropanel biasanya 

mencakup data tahunan yang relatif pendek untuk tiap individu. Jika 

demikian maka argument asymtotic karakteristik data panel akan berkurang. 

4. Cross section dependence, apabila jenis mikropanel dengan unit analisis 

negara (wilayah) dengan deret waktu yang panjang mengabaikan cross 

section dependence maka akan mengakibatkan misleading inference. 

7. Selectivity problem, masalah yang muncul karena data-data yang 

dikumpulkan untuk suatu penelitian tidak sepenuhnya dapat menangkap 

fenomena yang ada. 

3.7.4 Pengujian Model  

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji yang harus dilakukan. 

Pertama, menggunakan uji signifikansi fixed effect uji F atau Chow-test. Kedua, 

dengan uji Hausman. Chow test adalah pengujian F Statistics untuk memilih 

apakah model yang digunakan Pooled Least Square (PLS) atau fixed effect. 

Sedangkan uji Hausman adalah uji untuk memilih model fixed effect atau random 

effect (Winarno, 2011). 

1. Uji Chow-test (pool vs fixed effect) 

 Uji signifikansi fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model 

regresi data panel tanpa variabel dummy atau PLS.  
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 Adapun uji F statistiknya sebagai berikut: 

𝐶𝐻𝑂𝑊 =  
 𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆  𝑁−1  

𝑈𝑅𝑆𝑆  𝑁𝑇−𝑁−𝐾  
        ...........................................    (3.9) 

Keterangan: 

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

residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode 

pooled least square/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 dilanjutkan uji Hausman. 

Jika hasil uji Chow menyatakan H0 diterima, maka teknik regresi data panel 

menggunakan model pool (common effect) dan pengujian berhenti sampai di sini. 

Apabila hasil uji Chow menyatakan H0 ditolak, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji Hausman untuk menentukan model fixed atau model random yang 

akan digunakan. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Uji 

Hausman didapatkan melalui command eviews yang terdapat pada direktori panel. 
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Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree 

of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai 

statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model fixed effect. Sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil 

dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model random effect. 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. 

3.8  Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu 

kinerja keuangan, tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, dan kebijakan dividen 

terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Untuk menguji signifikasi 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) baik secara 

parsial maupun secara bersama-sama dilakukan dengan Koefisien Determinasi 

(R
2
), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). 

3.8.1  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah hubungan keterkaitan antara dua variabel atau 

lebih. Hasil korelasi positif mengartikan bahwa semakin besar nilai variabel 1 

menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2. Korelasi negatif mengartikan 

bahwa makin besar nilai variabel 1 makin kecil nilai variabel 2. Sedangkan 

korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua 

variabel. 
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Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati nol, maka 

semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependen. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati satu maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Koefesien determinasi 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑹𝟐 =
𝜷𝟏  𝑿𝟏𝒀+𝜷𝟐  𝑿𝟐𝒀+𝜷𝟑  𝑿𝟑𝒀+𝜷𝟒  𝑿𝟒𝒀+

 𝒀𝟐      ......................................  (3.10) 

Keterangan: 

Y = Harga Saham  

A  = Konstanta β1 – β4 = Koefisien Regresi 

X1 = Kinerja keuangan 

X2 = Inflasi 

X3 = Produk Domestik Bruto (PDB) 

X4 = Dividen 

Ε  = error 

Tabel 3.3 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,001 – 0,200 Sangat Lemah 

0,201 – 0,400 Lemah 

0,401 – 0,600 Cukup Lemah 

0,601 – 0,800 Kuat 

0,801 – 1,000 Sangat Kuat 
      Sumber: Triton (2006) 
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3.8.2  Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel 

dependen (Ghozali, 2005). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara 

signifikasi. Uji  F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan 

analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas penyebut 

df2=(n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan 

n merupakan jumlah pengamatan. nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑭 =  
𝑹𝟐𝒌

𝟏−𝑹𝟐 𝒏−𝒌−𝟏 
    .......................................................................(3.11) 

Keterangan: 

k = Jumlah variabel bebas  

R
2
 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah sampel 

Pengujian dengan uji F yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Uji 

ini dilakukan dengan syarat:  

a. Jika F hitung > F tabel, maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ha diterima).  

Jika F hitung < F tabel, maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Ha ditolak).  

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah: Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. 
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3.8.3  Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel dependen secara 

individual (Ghozali,2005). Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan 

tingkat kesalahan analisis (α) 5%, derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

digunakan adalah   df1= n-k. Taraf nyata inilah yang akan digunakan untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis. Nilai t dapat dirumuskan sebagai berikut: 

t = 
𝑿−µ

𝑺/√𝒏
       ................................................................................................  (3.12) 

Keterangan : 

X = Rata-rata Hitung Sampel  

µ  = Rata-rata Hitung Populasi 

S  = Standar Deviasi Sampel  

n  = Jumlah Sampel  

Pengujian dengan uji t yaitu membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Uji 

ini dilakukan dengan syarat: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima).  

 Jika t hitung > t tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak).  

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah: Jika probabilitas < 0.05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas > 0.05 maka H0 ditolak. 


