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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perbankan yang tercatat 

dalam Bursa Efek Indonesia Obyek periode tahun 2012 – 2017.  

3.1.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Penelitian 

a. Populasi Penelitian 

Populasi dapat diartikan sebagai gabungan dari seluruh elemen 

yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik 

serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena itu dipandang sebagai 

sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006) dalam Rahma, (2011). 

Populasi dalam penilitian ini adalah semua perusahaaan sub sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2017. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel menurut Priyatno (2008) dalam Rahma (2011) merupakan 

bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan jasa sektor keuangan, sub sektor perbankan dengan total 37 

perusahaan. 

c. Teknik Sampling 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling Priyatno (2008) dalam Rahma (2011), yaitu sampel 

yang akan diteliti memenuhi kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 

kriteria pemilihan sampel yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan periode tahun 2012 - 2017.  

2. Memiliki data yang dapat diakses dengan lengkap sesuai 

kebutuhan analisis.  

 

Tabel 1.1 Sampel Penelitian 

No

. 

Keterangan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Perusahaan Sub-

Sektor Perbankan 

31 35 36 37 37 37 

 Sampel Akhir 37 

          Sumber : Data Sekunder, 2018 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari 
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laporan tahunan perusahaan sektor keuangan sub sektor perbankan di 

BEI periode 2012 – 2017 yang diakses melalui www.idx.co.id 

b. Teknik dan Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara dokumentasi 

data dari laporan keuangan perusahaan jasa sektor keuangan sub sektor 

perbankan yangterdaftar di BEI pada periode 2012-2017. 

3.3.   Analisis Data 

3.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data model regresi linier 

berganda (multiple regression analysis). Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan persamaan regresi berganda. Analisis regresi ganda akan 

dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 

2010:277) dalam Anggun Riauwaty (2014). ke dalam persamaan regresi 

sebagai berikut : 

 

Dengan persamaan :  

Return Saham = α + β1EPS + β2PER + β3MBR+ e  

Keterangan :  

α = Konstanta  

β1 β2 β3 = Koefisien Regresi 
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EPS  = Earning Per Share 

PER  = Price Earning Ratio  

MBR  = Market to Book Ratio  

e  = Kesalahan (error) 

 

Analisis regresi berganda disamping untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga untuk menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan independen. Jadi, analisis regresi 

linier berganda merupakan analisis untuk mengukur seberapa besar pegaruh 

variabel X terhadap variabel Y. Apabila Koefesien regresi (β) bernilai positif 

maka terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel 

dependen, demikian pula sebaliknya, bila koefesien regresi (β) bersifat 

negatif menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel 

independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.  

3.3.2. Uji Asumsi Klasik  

Dalam menggunakan alat analisis regresi, perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik, agar hasil dari analisis regresi ini menunjukkan hubungan yang 

valid. 
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1. Uji Multikolinieritas. 

Menurut Ghozali (2016:103) uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor). Jika nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, 

berarti terjadi tidak multikolinieritas. 

 

2. Uji Autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2016:107) uji ini dilakukuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

 

3. Uji Heteroskedastisitas.  

Menurut Ghozali (2016:134) uji ini dilakukuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi heteroskedastisitas, yaitu variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain berbeda. Untuk mengetahui adanya 

heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pendekatan Glejser antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan residualnya. Uji Glejser dilakukan 

dengan menggunakan cara yaitu melakukan regresi antar variabel 
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independen dan  nilai residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dari 

hasil analisis dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

4. Uji Normalitas. 

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas data 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk mempermudah 

dalam melakukan penghitungan secara statistik, maka analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan software 

statistik SPSS 23 for Windows. Suatu data dinyatakan berdistribusi 

normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil perhitungan Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari 0.05 atau 5%.  
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3.3.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

yaitu return saham secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu Earning per Share, Price Earning Ratio, Market to Book 

Ratio. Untuk menguji hipotesis digunakan uji Regresi Parsial (Uji t), yaitu 

pengujian dengan cara membandingkan nilai Signifikasi uji-t dengan alpha 

5% (Ghozali, 2016:109). Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji t (Parsial) 

Dalam Analisis Regresi adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel: 

• Bila nilai t hitung > (lebih besar dari) t tabel dapat dipastikan 

variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y). 

• Bila nilai t hitung < (kurang dari) t tabel maka variabel dependen 

(X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS: 

• Bila nilai Sig. < (kurang dari) 0,05 maka variabel independen (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

• Bila nilai Sig. > (lebih besar dari) 0,05 maka variabel independen 

(X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 


