
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun 

berturut-turut mulai periode 2009 sampai dengan tahun 2011. 

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh  dalam penelitian  dan 

data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penelitian.Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung  melalui media perantara .Sumber data yang digunakan ini 

diperoleh dari penelusuran Indonesia Capital Market Director (ICDM) , 

http//www.idx.co.id, www.yahoofinance.com,  dan media internet lainnya 

 

3.2 Penetuan Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan   yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia.Perusahaan tersebut telah  yang  terdaftar pada 

periode 2009 sampai dengan 2011. 

 

3.2.1 Sampel  

Pemilihan sampel penelitian ini adalah  didasarkan pada metode  purposive 

sampling yaitu metode pemilihan sampel secara sengaja  berdasarkan kriteria atau 

pertimbangan tertentu. 

http://www.yahoofinance.com/


Adapun kiteria dan pertimbangan tertentu meliputi : 

 Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang konsisten tergabung 

dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011. 

 Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang mempublikasikan laporan 

keuangan  secara konsisten dan lengkap selama periode penelitian yaitu 

pada tahun 2009-2001. 

 Perusahaan sampel harus merupakan perusahaan yang melakukan stock 

split pada periode 2009-2011 

 Perusahaan sampel  bukan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan seperti perusahaan  perbankan ataupun asuransi 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka terdapat 10  buah perusahaan yaitu : 

 

Tabel 4  Perhitungan Sampel Perusahaan 

 

Sumber data : www.sahamok.com 

 

 

 

No Kode Perusahaan 

 

Nama perusahaan 

Tanggal melakukan 

stocksplit 

1 CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 12-1-2009 

2 CPIN 

PT. Charoen Pokhpan Indonesia Tbk 8-12-2010 

3 TURI Tunas Redean Tbk 17-06-2010 

4 CTRA Ciputra Development Tbk 15-06-2010 

5 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 26-07-2011 

6 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 7-7-2011 

7 AUTO Astra Otopart Tbk 24-06-2011 

8 PBRX Pan Brothers Tbk 15-06-2011 

9 INTA Intraco Penta Tbk 6-6-2011 

10 LSIP 
London Sumatera Plantation Tbk 25-02-2011 

http://www.sahamok.com/


3.3.Metode Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : 

 Studi Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dari berbagai  

literature dan buku bacaan lain yang berkaitan dengan  permasalahan yang 

diteliti. 

 Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat  

data-data yang ada yang bersumber dari perusahaan yang ingin diteliti 

 

3.4   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

     3.4.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua fungsi variabel, yaitu: 

a. Variabel Bebas  yang terdiri atas EPS (X1),  PBV(X2), Leverage Ratio (X3) 

dan ROE (X4) 

Pengertian kinerja keuangan itu sendiri menurut Mulyadi (1997:419) 

adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilan laba. Ukuran yang 

digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan dengan 

menggunakan rasio-rasio untuk melihat adanya peningkatan atau 

penurunan hasil dari perusahaan  setiap tahun. 

Rasio rasio tersebut adalah sebagai berikut : 



1. Earning Per Share (EPS)  yang menandakan kemampuan perusahaan 

yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap 

lembar saham. 

 Untuk menghitung Earning Per Share (EPS) digunakan rumus berikut: 

 

  Earning Per Share (EPS)  =  

2. Price to Book Value yang mewakili rasio pasar. PBV merupakan 

perbandingan nilai pasar suatu saham (stock’s market value) terhadap 

nilai bukunya sendiri (perusahaan) sehingga kita dapat mengukur 

tingkat harga saham apakah overvalued atau undervalued. 

Perhitungannya dilakukan dengan membagi harga saham (closing 

price) pada kuartal tertentu dengan nilai buku kuartal persahamnya, 

yang biasanya disebut price equity ratio.  

 

3. Leverage Ratio menunjukan seberapa besar dana pembelanjaan 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Perhitungan Leverage Ratio dalam 

penelitian ini  menggunakan DER  

Untuk mengukur Debt to Equity Ratio digunakan rumus sebagai 

berikut :  

 

Debt Equity to Ratio (DER)     =   

4.  Return On Equity yang mewakili rasio profitabilitas. ROE  mengukur 

tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang saham, para 

pemegang saham melakukan investasi untuk mendapatkan 



pengembalian atas uang mereka (Brigham & Houston, 2006).ROE 

merupakan salah satu pengukur efisiensi perusahaan. ROE juga sering 

disebut rentabilitas modal sendiri. Semakin tinggi ROE mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba  semakin tinggi.  

 

Untuk menghitung  Return on Equity (ROE) digunakan rumus :  

 

   ROE  =   

 

b. Variabel Terikat yaitu Return  Saham (Y) 

Return saham menurut Jogiyanto (2000:107) merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yaitu return 

yang sudah terjadi maupun return ekspektasi yaitu return yang belum 

terjadi namun diharapkan akan terjadi di masa mendatang. 

 

Return saham dapat dirumuskan sebagai berikut : 

R  
–

 

3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah 

dipilih oleh peneliti.Definisi Opersional Variabel dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam tabel  berikut  

 

 

 



Tabel  5 Definisi Operasional Variabel 

 

 

 

Variabel Definisi Operasional Keterangan 

Return 

Saham 

 Return saham dihitung dengan cara menghitung 

selisih harga saham periode berjalan dengan 

mengabaikan dividen, karena belum ada 

pembagian divide (Jogiyanto, 2008) 

Variabel 

Dependen 

(Y) 

EPS 

( Earning 

Per Share) 

Earning Per Share yang menandakan kemampuan 

perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan 

keuntungan bersih dari setiap lembar saham. 

Variabel 

Independen 

(X1) 

PBV 

(Price to 

Book Value ) 

Variabel ini diukur dengan membandingkan harga 

saham saat penawaran perdana terhadap nilai buku 

saham tersebut. 

Variabel 

Independen 

(X2) 

 

Leverage 

Ratio 

Leverage Ratio menunjukan seberapa besar dana 

pembelanjaan perusahaan dibiyayai dengan 

hutang,dalam penelitian ini  perhitungan 

menggunakan DER 

Variabel 

Independen 

(X3) 

ROE 

(Return On 

Equity) 

ROE  mengukur tingkat pengembalian atas 

investasi dari pemegang saham, para pemegang 

saham melakukan investasi untuk mendapatkan 

pengembalian atas uang mereka (Brigham & 

Houston, 2006). 

Variabel 

Independen 

(X4) 



3.5 Teknik Analisis Data 

 

Analisis linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara 

dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan 

memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (multiplier linier 

regression method) dengan variabel dependennya adalah Return Saham 

sedangkan variabel independennya adalah Earning Per Share (EPS)  , Price to 

Book Value (PBV), Leverage Ratio,  dan Return On Equity (ROE). Dalam regresi 

berganda terdapat asumsi klasik yang harus dipenuhi , yaitu residual terdistri 

normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi, tidak adanya 

heteroskedastisitas pada model regresi (Priyatno, 2012:127). 

 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 

hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi.Serta 

memiliki distribusi datanormal atau mendekati normal. 

 

Uji asumsi klasik terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data  normal 



atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji 

statistik.  Tes statistik yang digunakan yaitu analisis  normal probability plots dan 

Kolmogorov‐Smirnov test (Imam, 2006 dalam Mulianti, 2010). 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 2.  Normal Probability Plot 

 

Grafik probabilitas pada Gambar 2 menunjukkan data terdistribusi secara normal 

karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya.  Dengan 

melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa pola distribusi data 

mendekati  normal.  Kemudian pada grafik normal plot terlihat  titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka nilai 

residual tersebut telah normal.  Untuk lebih memastikan apakah data residual 

terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian one sample 

kolmogorov-smirrov. 

 

 



Tabel 6  Hasil Uji  Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .67258865 

Most Extreme Differences Absolute .141 

Positive .141 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .773 

Asymp. Sig. (2-tailed) .589 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 6 juga menunjukkan nilai Kolmogorov-

Smirnov  sebesar 0,773 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,589. 

Karena nilai p lebih dari 0,05 (0,589 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data 

residual terdistribusi secara normal.  Dengan kata lain, model regresi yang 

digunakan memenuhi asumsi normalitas 

 

b. Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas 

Pengujian asumsi kedua adalah uji multikolinearitas (multicollinearity).Antar 

variabel‐variabel independen yang masuk ke dalam model.  Metode untuk 

mendiagnosa adanya multicollinearity dilakukan dengan uji Variance Inflation 

Factor (VIF) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

VIF = 1 / Tolerance 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel 



independen.Varabel yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna 

atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (Priyatno, 2012:151).Jika suatu 

model regresi mempunyai nilai Tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 

maka antar variabel bebas (independent variable) terjadi persoalan 

multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat 

dari nilai VIF yang terdapat pada masing–masing variabel seperti terlihat pada 

Tabel berikut ini: 

Tabel 7  Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.532 .352  -1.510 .144   

EPS .001 .000 .638 3.771 .001 .785 1.273 

PBV .057 .081 .113 .708 .485 .879 1.137 

Leverage 

ratio 
.110 .094 .200 1.166 .255 .761 1.314 

ROE .004 .002 .291 1.890 .070 .949 1.053 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM      

 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 7 menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) di atas 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikoliniearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

 

 

 

 



c. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

Menguji kemungkinan terjadinya autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 ( sebelumnya).  Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya.Priyatno (2012:172) model regresi yang baik adalah regresi yang tidak 

terjadi masalah autokorelasi.  Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi kita 

harus melihat nilai uji Durbin-Watson (DW test)dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. DU<DW<4-DU maka tidak terjadi autokorelasi 

2. DW<DL atau DW>4-DL maka terjadi autokorelasi 

3. DL<DW<DU atau 4-DU<DW<4-DL, artinya tidak ada     

kepastian atau kesimpulan yang pasti. 

 

Tabel  8 Uji Durbin –Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .661
a
 .438 .348 .72440 2.005 

a. Predictors: (Constant), ROE, PBV, EPS, Leverage ratio  

b. Dependent Variable: Return Saham   

Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

Hasil uji Durbin-Watson pada tabel 8  menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 

(DW) sebesar 2,005.  Sedangkan besarnya DW-tabel: dl (batas luar) = 1,1426 du 

(batas dalam) =1,7386;  4 – du =2,2614 ; dan 4 – dl =2,8574 . Dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut berada pada posisi DU <DW < 4-DU yaitu 

1,738<2,005<2,2614  artinya tidak terjadi autokorelasi. 

 



d. Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitisitas 

 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain.  

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

Priyatno (2012:158).Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan 

grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil 

uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot di tunjukkan pada 

Gambar berikut ini: 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 3.  Grafik Scatterplot 

Dengan melihat grafik scatterplot pada gambar 3  di atas, terlihat titik-titik 

menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y.Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. 



Uji heteroskedastisitas lainnya yaitu uji koefisien korelasi Spearman’s Rho yaitu 

dengan mengorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual.  

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan uji koefisien korelasi Spearman’s Rho: 

Tabel  9 Uji Koefisien Korelasi Spearman's Rho 

Correlations 

   

EPS PBV 

Leverage 

ratio ROE 

Unstandar

dized 

Residual 

Spearman's 

rho 

EPS Correlation 

Coefficient 
1.000 .575

**
 -.643

**
 .388

*
 -.204 

Sig. (2-tailed) . .001 .000 .034 .278 

N 30 30 30 30 30 

PBV Correlation 

Coefficient 
.575

**
 1.000 -.572

**
 .237 -.060 

Sig. (2-tailed) .001 . .001 .208 .752 

N 30 30 30 30 30 

Leverage ratio Correlation 

Coefficient 
-.643

**
 -.572

**
 1.000 -.299 .182 

Sig. (2-tailed) .000 .001 . .109 .336 

N 30 30 30 30 30 

ROE Correlation 

Coefficient 
.388

*
 .237 -.299 1.000 -.195 

Sig. (2-tailed) .034 .208 .109 . .303 

N 30 30 30 30 30 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
-.204 -.060 .182 -.195 1.000 

Sig. (2-tailed) .278 .752 .336 .303 . 

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

     

Sumber: Data sekunder yang diolah 



Uji koefisien korelasi Spearman’s Rho pada tabel 9 menunjukkan bahwa, nilai 

korelasi kedua variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki 

signifikansi lebih dari 0,05 .  Yaitu variabel EPS sebesar 0, 278 , PBV sebesar 

0,752, Leverage ratio sebesar 0,336 dan ROE sebesar 0,303. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi 

yang digunakan. 

 

3.5.2 Analisis Regresi linier Berganda 

 

Analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

pengolahan data statistik, yaitu Statical Package for Social Science (SPSS 16). 

Untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), 

digunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = a + b 1X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e 

 

Dimana : Y = Return Saham   

 a = Nilai Intersep (konstan ) 

   b1…b4 = Koefisien arah regresi 

   X1 =Variabel Earning Per Share (EPS) 

   X2=Variabel Price Book to Value (PBV) 

   X3 =Variabel Leverage ratio 

   X4=Variabel Return On Equity (ROE) 

   e = Error (Variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model  

 

 



3.5.3 Pengujian Hipotesis 

 

1. Pengujian Koefisien Regresi Serentak (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F ini dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabelnya. Jika F-

hitung lebih besar dari F-tabel maka variable independen berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya 

jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel maka variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan. Nilai F-tabel dapat dilihat pada tabel F sesuai 

dengan tingkat signifikasi dan tingkat degree of freedom yang sesuai. 

Sedangkan nilai F-hitung diperoleh dari perumusan : 

F-Hitung =  

Dimana :  

R2 = koefisien determinasi 

K  = jumlah variabel 

n   = jumlah pengamatan 

 

2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t ini dilakukan 

dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabelnya. Jika t-

hitung lebih kecil dari t-tabel maka H1 ditolak. Sebaliknya jika t-hitung 



lebih besar daripada t-tabel maka H1 diterima. Nilai t-hitung diperoleh dari 

nilai parameter dibagi standar errornya. Nilai t-tabel dapat dilihat pada 

tabel statistik dengan tingkat signifikansi nilai degree of freedomnya yang 

sesuai.  

T-Hitung =  

Dimana :  

Bi  = koefisien regresi 

Se(Bi)  = standar error 

 

3. Nilai Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi ( R2 ) adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variable dependen (Ghozali, 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


