
III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

explonatory - Research, metode peneltian explonatory - Research adalah suatu

metode penelitian yang berusaha untuk mencari kejelasan hubungan antara

variabel dependen dan independen dalam penelitian.

3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah menggunakan saham subsektor perbankan

yang tergabung dalam saham LQ45, adapun saham subsektor perbankan yang

dapat mewakili dari penelitian yaitu Bank Central Asia Tbk, Bank Negara

indonesia (Persero) Tbk, bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk, dan Bank Mandiri (persero) Tbk.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data tahunan yang terdiri dari

satu variabel terikat yaitu return saham dan tiga variabel bebas yaitu Market

return, firm size dan book to market ratio. Data ini bersumber dari pusat referensi
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pasar modal di Bursa Efek Indonesia selain itu, digunakan pula panduan lain

sebagai referensi yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sanusi (2014) sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi yang dilakukan dengan

menggumpulkan dan mempelajari buku-buku dan literatur, jurnal-jurnal

Ekonomi dan Bisnis dan bacaan-bacaan lain di internet serta mempelajari teori-

teori yang berkaitan dengan penelitian

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1.Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2009-2014.

3.5.2.Sampel

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut penelitian ini

menggunakan sampel yang dipilih dengan metode purposive sampling
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dengan model judgement sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang

didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tertentu terutama

pertimbangan yang di berikan oleh sekelompok pakar (Sanusi, 2013),

kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:

1. Data harga penutupan IHSG di Bursa Efek Indonesia periode tahun

2009-2014 yang di buplikasi oleh IDX Monthly statistic.

2. Data saham beredar dari masing-masing Bank yang tergabung dalam

saham LQ45 periode 2009-2014.

3. Data laporan keuangan tahunan subsektor perbankan yang tergabung

dalam saham LQ45 periode 2009-2014.

Berdasarkan populasi penelitian yang terdiri dari 41 perusahaan perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria dalam

penelitian ini terdapat 5 perusahaan perbankan diantaranya Bank Central

Asia Tbk, Bank Negara indonesia (Persero) Tbk, bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan Bank Mandiri

(persero) Tbk.

3.6. Batasan Variabel

Batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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3.6.1.Return Saham

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Penilaian

return saham adalah penentuan secara periodik efektivitas pasar saham

suatu perusahaan berdasar pada sasaran, standar, dan kinerja yang telah

ditentukan.

Penilaian return saham perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan

keuangan dan dari segi perubahan harga saham, sehingga nilai perusahaan

akan tercermin dari harga sahamnya.

Menurut Hardiningsih (2000), return merupakan hasil yang diperoleh dari

investasi yang berupa return realisasi (realized return) dan return

ekspektasi (expected return).

Menurut Jogiyanto (2003), return merupakan hasil yang diperoleh dari

investasi. Adapun rumus untuk menghitung return saham adalah sebagai

berikut :

R =
( )( )

Keterangan :

R = Return Saham

Pt = Harga saham periode t

Pt -1 = Harga saham periode sebelumnya
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3.6.2 Market Return (Rmt)

Market return dapat didefinisikan sebagai selisih dari rata-rata (average)

setiap bulan dari seluruh saham dengan risk-free rate bulanan. Namun di

dalam penelitian ini market return menggunakan konsep reality return,

yang dihitung berdasarkan data historis dalam jurnal Sudiyatno et al.

(2011). Perhitungan market return digunakan data historis indeks harga

saham kelompok subsektor perbankan  yang secara matematis perhitungan

return pasar sebagai berikut:

Market Return ( ) = %…
Keterangan :

Rm = Return pasar.

IHSG t = Indeks harga saham subsektor perbankan  pada bulan t.

IHSG t-1 = Indeks harga saham subsektor perbankan  pada bulan t-1.

3.6.3 Firm Size

Firm size adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan ukuran kapitalisasi pasar.

Kapitalisasi pasar dapat ditentukan melalui log natural dari total aset.

Faktor ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang besar memilki akses

yang lebih mudah ke pasar modal. Kemudahan aksesibilitas ke pasar

modal dapat diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan perusahaan
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untuk menciptakan hutang atau memunculkan dana yang lebih besar

dengan catatan perusahaan tersebut memiliki rasio pembayaran dividen

yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil (Sri, 2002).

Adapun rumus menghitung firm size adalah sebagai berikut :

Firm Size = Ln (Total Aset)

Keterangan : Ln total asset adalah natural logarithma dari total assets

3.6.4 Book to Market Ratio

Book to market ratio adalah perbandingan antara nilai pasar saham dengan

nilai buku saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

data tahunan, sedangkan formula dari rasio book to market adalah

(Gujarati, 2003) :

Book to Market Ratio =

3.7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat adalah model ekonometrika.

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan

menggunakan program SPSS 20.0 . Data-data yang digunakan dianalisis secara

kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik, yaitu persamaan regresi

berganda (Sanusi, 2014).

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:



26

Y = f (X1, X2, X3)

Dari fungsional tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam linier berganda

sehingga:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ

Keterangan :

Y = Return Saham

α = Intercept/Konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi

X1 = Market Return

X2 = Firm Size

X3 = Book To Market

μ = Error term

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan

adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik karena pada hakekatnya

jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan

menjadi tidak efisien (Lusiana, 2013).

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi,

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau
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tidak. Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus

terdistribusi dengan normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan

uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah

sampel kecil (Ghozali, 2006). Uji normalitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov–Smirnov Test, dalam uji One

Sample Kolmogorov–Smirnov Test, variabel-variabel yang mempunyai

Asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 (probabilitas

< 0,05) diartikan bahwa variabel variabel tersebut memiliki distribusi tidak

normal dan sebaliknya.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Uji asumsi multikolinieritas (Gujarati, 2003) adalah untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

Pendekteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakakukan dengan melihat

nilai Variance Inflation Factors (VIF).

Apabila nilai VIF > 1 maka terjadi korelasi antar variabel bebas. Pada

umumnya multikolineritas dikatakan berat apabila angka VIF dari suatu

variabel melebihi 10. (Gujarati, 2003).

Uji multikolineritas menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho: Corr = 0 : tidak terdapat multikolinieritas
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2. Ha: Corr ≠ 0 : terdapat multikolineritas

Kriteria pengujiannya:

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika nilai VIF = 0

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika nilai VIF ≠ 0

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak

adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa

digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, melihat pola grafik

regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman (Gujarati, 2013).

Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman’s rho yaitu

mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual.

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika

korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi

lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas pada model regresi.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk m engetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara
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residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam

model regresi (Gujarati, 2013). Metode pengujian yang sering digunakan

adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai

berikut:

Tabel 1. Ketentuan Durbin Watson

Hipotesis Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi negatif
Tidak ada autokorelasi negative
Tidak ada autokorelasi positif/ negatif

Tolak
Tak ada kep.
Tolak
Tak ada kep.
Terima

0 < d < dL
dL≤ d ≤ dU
4 -dL< d< 4
4 - dU≤d≤4-dL
dU<d<4 – dU

Sumber: Gujarati, Damodaran (2003)

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang

bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

3.9 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ditempuh dengan

langkah-langkah sebagai berikut.

3.9.1 Uji F-statistik

Menurut Sanusi ( 2014 ) Pengujian hipotesis secara keseluruhan dengan

menggunakan uji statistik F-hitung dengan menggunakan tingkat
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kepercayaan 95 % dan α = 5 % dengan derajat kebebasan df = k; n – (k-1)

Hipotesis yang dirumuskan:

1. Ho: βi = 0 , variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel

terikat

2. Ha: βi ≠ 0 , ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel

terikat.

Kriteria pengujiannya adalah:

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F-tabel

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung ≤ F-tabel

Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata

terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji

tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

3.9.2 Uji  t (Uji Keberartian Parsial)

Menurut Sanusi (2014) Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan

menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat

kebebasan df = (n-k). Hipotesis yang dirumuskan:

1. H0 : βi = 0 variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

2. Ha : βi ≠ 0 variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

Kriteria pengujiannya adalah:

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung ≥ t-tabel ; t hitung ≤t-tabel

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung > t-tabel
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Jika Ho ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata

terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel bebas yang diuji

tidak berpengaruh nyata terhadap variabel


