
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini dinamakan penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian ini 

pengumpulan data serta penafsiran hasilnya menggunakan angka. Maka jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini juga data kuantitatif berupa laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun berturut-turut 

yaitu yaitu dari tahun 2009-2011. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah 

data sekunder, yaitu data hasil penelitian kepustakaan yang sumbernya diperoleh 

melalui buku-buku literature dan website yang terkait dengan pokok bahasan seperti 

http://www.idx.co.id, http://www.yahoofinance.com, http://www.bi.go.id, dan dari 

media internet lainnya. 

 

3.2. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah saham-saham perusahaan Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) Devisa yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009 - 2011. 

Sedangkan sampel penelitian adalah  saham-saham yang ditentukan secara sengaja 

berdasarkan konsistensinya serta mampu bertahan secara berturut-turut selama 

periode penelitian yaitu dari Januari 2009-Desember 2011. 

 

Pemilihan sampel didasarkan pada metode purposive sampling, yaitu metode 

pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbagan tertentu.  

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance/
http://www.bi.go.id/


Adapun kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan sampel merupakan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang 

konsisten selama periode penelitian yaitu tahun 2009,2010 dan 2011. 

2. Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang mempublikasikan laporan 

keuangan secara konsisten dan lengkap selama periode penelitian yaitu pada tahun 

2009, 2010, dan 2011. 

 

Berdasarkan kriteria tersebut maka perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria 

berjumlah 19 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu : 

 

Tabel 3 Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

2 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

3 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

5 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

6 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

7 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

8 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

9 BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 

10 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 

11 MAYA Bank Mayapada International Tbk. 

12 BCIC Bank Mutiara Tbk. 

13 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

14 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

15 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

16 BNLI Bank Permata Tbk. 

17 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

18 PNBN Pan Indonesia Bank Tbk. 

19 BKSW QNB Bank Kesawan Tbk. 
Sumber : www.bi.go.id 

 

http://www.bi.go.id/


3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian dengan data yang terkumpul untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Studi literatur 

Studi literatur merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan dengan 

teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan variabel yang diteliti. 

2. Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui perolehan data laporan keuangan 

dan harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, media massa, situs 

internet dan lain-lain. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik untuk menganalisis data ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas kemudian 

pengujian hipotesis. 

 

3.4.1. Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini diperlukan agar dapat diketahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, serta gejala autokorelasi kemudian 



memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian ini memiliki tujuan 

agar model regresi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimated). 

Uji asumsi klasik terdiri dari : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, baik variabel 

dependen maupun variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal. Test statistik yang digunakan antara lain analisis 

grafik histogram, normal probability plots dan Kolmogorov‐Smirnov test (Imam 

Ghozali, 2001 dalam Inung Adi Nugroho, 2009).  

 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 2. Grafik Histogram (Sebelum Outlier Dihilangkan) 

 



Gambar 2. memperlihatkan bahwa pola distribusi normal, akan tetapi kesimpulan 

normal atau tidaknya data tidak hanya dilihat dari grafik histogram, karena hal ini 

dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.  Metode lain yang 

digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.  Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 3. Normal Probability Plot (Sebelum Outlier Dihilangkan) 

 

Grafik probabilitas pada Gambar 3 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 4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Sebelum Outlier Dihilangkan) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 57 

Normal Parameters
a
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,68344755 

Most Extreme Differences Absolute ,188 

Positive ,188 

Negative -,150 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,419 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,036 

a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa data belum 

terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

1,419 dan signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti data 

residual terdistribusi secara tidak normal, karena nilai signifikansinya kurang dari 

0,05. Untuk memperoleh hasil terbaik maka data outlier yang ada dihilangkan. 

Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh 

dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk 



sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2005) dalam (Ratna 

Prihantini, 2009). Setelah data outlier dihilangkan maka data yang semula 57 data 

menjadi 52 data. Hasil pengujian normalitas yang kedua diperoleh tampak dalam 

Tabel 5 sebagai berikut: 

 

Tabel 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Setelah Outlier Dihilangkan) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 54 

Normal Parameters
a
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,38808720 

Most Extreme Differences Absolute ,130 

Positive ,130 

Negative -,083 

Kolmogorov-Smirnov Z ,956 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,320 

a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal 

ini ditunjukkan dengan uji Kolmogorov - Smirnov yang menunjukkan hasil yang 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,320 yang berada di atas 0,05. Hasil terakhir 

diatas juga didukung hasil analisis grafiknya, yaitu dari grafik histogram maupun 

grafik Normal Probability Plot-nya seperti Gambar 4 dan Gambar 5 berikut ini : 



 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 4.  Grafik Histogram (Setelah Outlier Dihilangkan) 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 5.  Normal Probability Plot (Setelah Outlier dihilangkan) 

 

Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa pola distribusi 

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

lebih mendekati garis normal. 



 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat 

korelasi antara variabel bebas (Imam Ghozali, 2001 dalam Inung Adi Nugroho, 

2009). Metode untuk mendiagnosa adanya multicollinearity dilakukan dengan uji 

Variance Inflation Factor (VIF) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

VIF = 1 / Tolerance 

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 

6 berikut ini: 

 

Tabel 6  Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

IHSG ,983 1,017 

Economic Value Added ,983 1,017 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

 

Hasil uji multikolonieritas pada tabel 6 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 multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 



 

 

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Gujarati, 1995 dalam Inung Adi Nugroho, 2009). 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 6 berikut ini. 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

Gambar 6. Grafik Scatterplot 



 

Dengan melihat grafik scatterplot 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.  

Selain menggunakan grafik scatterplot, uji heteroskedastisitas dapat pula dengan 

menggunakan 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 7 Uji Koefisien Korelasi Spearman's Rho 

   Unstandardize

d Residual 

Spearman's rho IHSG Correlation 

Coefficient 
-,003 

Sig. (2-tailed) ,986 

N 54 

Economic Value Added Correlation 

Coefficient 
,036 

Sig. (2-tailed) ,800 

N 54 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 54 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

 



Uji koefisien korelasi Spearman’s Rho pada tabel 7 menunjukkan bahwa, nilai 

korelasi kedua variabel independen dengan unstandardized residual memiliki 

signifikansi lebih dari 0,05 .  Yaitu variabel IHSG sebesar 0,986 dan variabel 

Economic Value Added sebesar 0,800. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. 

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara 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. 

 

 

 

 



Sehingga dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 8 Uji Durbin -Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,452
a
 ,205 ,173 ,3956236 2,287 

a. Predictors: (Constant), Economic Value Added, IHSG 

b. Dependent Variable: Return 
Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

 

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

(DW) sebesar 2,287. Sedangkan besarnya DW-tabel: dl (batas luar) = 1,4851; du 

(batas dalam) =1,6383;  4 – du =2,3617; dan 4 – dl =2,5149. Dapat disimpulkan 

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

1,6383<2,287<2,3617 artinya tidak terjadi masalah autokorelasi. 

 

3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan program pengolahan data 

statistik, yaitu Statical Package for Social Science (SPSS 16). Untuk menunjukkan 

hubungan atara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), digunakan persamaan 

regresi berganda sebagai berikut : 

 Y = a + bX1 + bX2 + e 

Dimana : 

Y : Return saham 

a : Konstanta 



X1 : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

X2 : Economic Value Added (EVA) 

b : Koefisien variabel X1 dan X2 

e  : Kesalahan pengganggu 

 

3.4.3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui, ada atau tidaknya pengaruh signifikan 

dari semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama 

(simultan), terhadap variabel dependen. Adapun tahap pengujiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : b = 0 ........................................... Tidak ada pengaruh 

 Ho : b ≠ 0 ........................................... Ada pengaruh 

2. Menentukan level of significant (α) sebesar 5% 

3. Menghitung nilai F untuk mengetahui hubungan secara simultan antara 

variabel bebas dan variabel terikat dengan rumus sebagai berikut : 

         
         

          
 

 Dimana : KT = Kuadrat tengah 

4. Membandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan bahwa 

derajat bebas pembilang adalah k dan derajat bebas penyebut adalah (n – 

k – 1) dengan confidence interval sebesar 95%. 



 Keterangan : 

 n = jumlah sampel 

 k = jumlah parameter regresi 

 Bila F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya 

independen variabel secara keseluruhan mempengaruhi independen 

variabel. 

 Bila F hitung < F tabel, Ho diterima dan Hi ditolak, artinya 

independen variabel secara keseluruhan tidak mempengaruhi 

dependen variabel. 

 

 

 

 

 

b. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh beberapa 

variabel secara parsial. dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis 

 Ho : βj = 0, artinya tidak ada pengaruh 

 Ho : βj ≠ 0, artinya ada pengaruh 

b. Menentukan level of significant sebesar 5% 

c. Menentukan besarnya t hitung dengan menggunakan persamaan : 

thitung = βj / Se (βj) 

Dengan keterangan :  

βj = Koefisien regresi variabel. 



Se (βj) = Standar error koefisien regresi 

d. Membandingkan thitung dengan ttabel, dengan uji t dua arah. Dengan 

ketentua derajat kebebasan sebesar n – k – 1, convidence interval 95% 

kaidah keputusannya adalah : 

 Bila thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima, yang artinya ada 

pengaruh variabel terikat. 

 Bila thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak, yang artinya 

tidakada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

 

 

 

3.5. Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dan Economic Value added (EVA) sebagai sebagai 

variabel independen (variabel bebas) serta return sebagai variabel dependen (variabel 

terikat). Variabel-variabel ini selanjutnya dimasukkan ke dalam suatu model yang 

dapat menjelaskan pengaruh Economic Value Added (EVA)  terhadap  return yang 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

 

 

 



 

Tabel 9 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Indikator  Skala 

Independen 

(X1) 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan 

(IHSG) 

Merupakan salah satu 

indeks pasar saham yang 

digunakan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI)  

sebagai indikator 

pergerakan harga saham 

di BEI, Indeks ini 

mencakup pergerakan 

harga seluruh saham 

biasa dan saham preferen 

yang tercatat di BEI 

(http://wikipedia.com). 

IHSG =  
  

 
      

 

Rasio 

Independen 

(X2) 

Economic 

Value Added 

 

 

Ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan 

dalam meningkatkan 

nilai tambah bagi 

perusahaan. Asumsinya 

adalah jika kinerja 

manajemen baik atau 

Economic Value Added 

EVA = NOPAT – 

(WACC X Invested 

Capital) 

Rasio 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_pasar_saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia


efektif maka akan 

tercermin pada 

peningkatan harga saham 

perusahaan (Eduardus 

Tandelilin, 2001 :195 

dalam Enneng Kartini : 

2010). 

Dependen 

(Y) 

Return 

 

Besarnya tingkat 

pengembalian nilai 

investasi dalam bentuk 

saham, untuk jangka 

waktu periode tertentu. 

(Budie, Alex, Marcus, 

Alan, 1999) dalam 

(Husniawati, 2007). 

 

    
          

     
 

 

Rasio 

 

 


