
BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) pada dasarnya metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan 

karakteristik masalahnya, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. 

Penelitian kausal komparatif adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana 

ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari 

variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat 

dimanipulasi. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian historis dan penelitian arsip karena menggunakan data-data 

eksternal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah dipublikasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh antara 

variabel independen earnings per share, ukuran perusahaan, nilai tukar, suku bunga, 

dan inflasi terhadap variabel dependen berupa Return Saham.  

Metode analisis data yang akan digunakan adalah Analisis Regresi Panel karena 

penelitian bermaksud menyelidiki hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen pada data longitudinal (gabungan antara data cross sectional 

dengan data time series). Software yang akan digunakan adalah program Eviews 7 

dan SPSS versi 22. Langkah-langkah analisis data meliputi Statistika Deskriptif, Uji 

Outlier, pemilihan model terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman, Uji F, dan Uji 
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t. Analisis Regresi Panel bersifat robust terhadap pelanggaran asumsi klasik sehingga 

tidak diperlukan uji asumsi klasik. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Indriantoro & Supomo (2013), metode purposive sampling 

merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan berdasarkan pada 

beberapa pertimbangan. 

Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah; 

3. Harga saham perusahaan diketahui dengan jelas; dan 

4. Menyediakan laporan keuangan tahunan lengkap selama 5 tahun berturut-turut 

antara tahun 2012 hingga 2016. 

Data yang diteliti merupakan data sekunder. Data tersebut merupakan time 

series lebih ditekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu (Indriantoro 

dan Supomo, 2013).  
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3.3 Definisi Operasional Variabel  

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return saham. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Earnings per Share, ukuran 

perusahaan, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. 

3.3.1  Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Menurut Rivai dan Wirasasmita (2015), return adalah 

pendapatan, penghasilan, keuntungan atau laba dari investasi atau penjualan-

penjualan. Sedangkan menurut Jogiyanto dan Hartono (2008), Return saham 

merupakan hasil keuntungan yang diharapkan dari investasi saham yang bersumber 

dari yield dan capital gain. 

Pengembalian saham adalah total pengembalian investasi saham, yaitu dividen 

tunai ditambahkan dengan capital gain/loss. Harga saham yang digunakan untuk 

menghitung adalah harga saham pada saat penutupan yang ditampilkan pada laporan 

keuangan perusahaan per 31 Desember pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung pengembalian saham adalah sebagai berikut: 

Return Saham =  
𝑃𝑛−(𝑃𝑛−1)

𝑃𝑛−1
     

Keterangan :  Pn = Harga saham tahun ini 

    Pn-1 = Harga saham tahun sebelumnya 
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Sumber: Tahir et al. (2013). 

3.3.2 Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2013), variabel  independen  adalah  variabel yang sering 

disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen  dalam 

penelitian ini adalah earning per share, ukuran perusahaan, nilai tukar, suku bunga 

dan inflasi.  

3.3.2.1  Earning per Share 

Earning per Share digunakan sebagai variabel penting dalam menentukan 

harga pasar saham. Pasar bereaksi dan membuat penyesuaian untuk perusahaan 

mendapatkan harapan. Rasio ini menentukan hubungan antara profitabilitas 

perusahaan dan ukuran. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian yang digunakan 

jumlah saham biasa yang beredar sebagai proxy untuk mengukur ukuran perusahaan. 

Jika jumlah saham biasa di pasar memiliki perubahan dalam suatu periode tertentu 

karena pembelian kembali saham maka rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang 

digunakan. Rumus perhitungan untuk Earning per Share adalah: 

Earning per Share = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

Sumber: Sharma (2012). 
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3.3.2.2  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma kapitalisasi pasar. Nilai 

kapitalisasi pasar didapatkan melalui perkalian antara harga saham dan jumlah saham 

beredar. 

Ukuran Perusahaan  = Log (Harga saham x Jumlah saham yang beredar) 

Sumber: Sarwar et al. (2013). 

3.3.2.3  Nilai Tukar 

Kurs adalah harga mata uang satu negara dinyatakan dalam mata uang negara 

lain. Tingkat nilai tukar suatu perekonomian biasanya ditentukan terhadap dolar AS. 

Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang 

asing. Menurut Wijayanta, Bambang dan Vidyanigsih (2008), nilai tukar atau kurs 

adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lain. Kinerja dan keuangan sebuah perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh 

nilai tukar. Nilai tukar ada tiga jenis yaitu: 

1. Kurs jual merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan 

mata uang asing pada saat tertentu. 

2. Kurs tengah yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli mata uang asing terhadap 

mata uang nasional, yang ditetapkan oleh Bank Sentral. 

3. Kurs beli merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian 

mata uang asing pada saat tertentu. 
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 Dalam penelitian ini, variabel nilai tukar menggunakan data kurs tengah yang 

didapat melalui www.bps.go.id, pengukuran nilai tukar dihitung dengan rumus: 

Nilai Tukar Tengah = 
Kurs Jual+Kurs Beli

 2
 

Sumber: Mugambi dan Timothy (2016). 

3.3.2.4  Suku Bunga 

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam 

bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap 

tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Menurut Pohan (2008),  suku  bunga yang  

tinggi  di  satu  sisi,  akan  meningkatkan  hasrat  masyarakat untuk menabung 

sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat. Suku bunga adalah kompensasi 

yang dibayarkan oleh debitur (peminjam dana) kepada kreditur (pemberi dana) 

(Gitman & Zutter, 2012). Suku bunga dapat diartikan juga sebagai imbal jasa atas 

pinjaman uang. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah berdasarkan BI Rate 

Bank Indonesia. 

3.3.2.5 Inflasi 

Tingkat inflasi merupakan sebuah nilai perbandingan yang dihitung berdasarkan 

consumer production index (CPI) tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.  Inflasi 

secara luas diukur dengan menghitung gerakan dalam Indeks Harga Konsumen (CPI). 

Data tingkat inflasi dapat diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Tingkat inflasi dapat 

dihitung melalui rumus: 

Tingkat Inflasi = CPI1 – CPIt-1 / CPIt-1 
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Keterangan: 

CPI1  : Index harga konsumen periode t 

CPIt-1 : Index harga konsumen periode t-1 

Sumber: Khan et al. (2012). 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan 

data informasi lainnya pada perusahaan sektor keuangan dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan diperoleh melalui 

IDX database http://www/idx.co.id. Laporan tahunan juga diunduh di situs resmi 

perusahaan yang menjadi sampel, sedangkan harga saham diperoleh melalui Yahoo! 

Finance http://finance.yahoo.com. Selain itu, data yang ada pada variabel independen 

yang terdiri dari data makro ekonomi, diunduh melalui situs pemerintah yang telah 

dipublikasi seperti www.kemenperin.go.id, www.bps.go.id, dan www.bi.co.id. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini 

adalah analisis regresi panel karena penelitian bermaksud menyelidiki hubungan 

antara variabel independen dengan variabel depeden pada data longitudinal 

(gabungan antara data cross sectional dengan data time series). Software yang akan 

digunakan adalah program Eviews 9 dan SPSS versi 22. Langkah-langkah analisis 

data meliputi statistika deskriptif, uji outlier, pemilihan model terbaik dengan uji 
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chow dan uji hausman, uji f, uji t, dan pengukuran goodness of fit model. Analisis 

Regresi Panel bersifat robust terhadap pelanggaran asumsi klasik sehingga tidak 

diperlukan uji asumsi klasik dalam analisis ini. 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah sebuah metode untuk pengumpulan dan penyajian 

suatu data sehingga dapat memperoleh informasi yang berguna. Menurut Indriantoro 

& Supomo (2013) uji statistik deskriptif berupa nilai mean, modus, standard 

deviation, maximum, dan minimum. Jika nilai standar deviasi melebihi 14,5% dari 

nilai rata-rata, maka data tersebut terdapat variasi atau kesenjangan yang cukup besar. 

3.5.2 Uji Outlier 

Outlier adalah data pengamatan yang mempunyai nilai residual yang besar. 

Nilai residual merupakan selisih positif atau negatif antara nilai aktual dalam 

pengamatan dengan nilai yang diestimasi dari model regresi. Uji outlier digunakan 

untuk menemukan data yang menyimpang. Data outlier bisa terjadi karena beberapa 

sebab: (1) kesalahan pada pengambilan sampel; (2) kesalahan dalam pemasukan data; 

(3) memang ada data-data ekstrim yang tidak bisa dihindarkan keberadaannya. Untuk 

melakukan uji ini, digunakan nilai z-score. Menurut Ghozali (2011) jika data 

memiliki nilai z-score lebih dari 1,960 atau kurang dari -1,960 maka data tersebut 

dinyatakan menyimpang, dengan demikian data tersebut tidak disertakan untuk 

pengujian berikutnya. 
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3.5.3 Analisis Regresi Panel 

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi 

ekonometrika adalah data panel. Data panel atau pooled data atau longitudinal data 

merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan 

mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross section 

maupun time series, data panel memiliki keunggulan terutama karena bersifat robust 

terhadap beberapa pelanggaran asumsi Gauss Markov (Asumsi klasik analisis 

regresi). Pemodelan antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada data panel 

disebut dengan Regresi Panel (Ariefianto, 2012). 

Ada tiga metode yang dapat digunakan pada regresi panel, sebagai berikut: 

1. Pooled Least Square (PLS) yaitu mengestimasi data panel dengan asumsi 

bahwa error regresi bersifat konstan tidak terpengaruh waktu maupun objek. 

Teknik ini efektif untuk meningkatkan presisi jika kita dapat mengasumsikan 

bahwa hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas adalah konstan pada 

periode dan objek yang digunakan pada analisis. 

2. Fixed Effect Model (FEM) mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa 

error regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) maupun waktu dan besifat 

tetap. 

3. Random Effect Model (REM) mengestimasi data panel dengan asumsi bahwa 

error regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) maupun waktu dan 

bersifat random. 
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3.5.3.1 Pemilihan Model Terbaik 

 Pemilihan teknik estimasi yang tepat disesuaikan dengan kondisi data. Untuk 

memilih model yang terbaik antara Pooled Least Squares, Fixed Effect Model dan 

Random Effect Model, maka digunakan uji Chow dan Uji Hausman sehingga model 

yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai. 

Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara Pooled Least Square atau Fixed 

Effect Model. Suatu model regresi panel dengan fixed effect dikatakan layak untuk 

digunakan dalam memprediksi variabel dependen, apabila nilai probabilitasnya 

kurang dari α (taraf signifikansi). Jika angka signifikansi lebih dari atau sama dengan 

α maka model teknik regresi data panel dengan Pooled Least Squares (Ariefianto, 

2012). 

Uji Hausman 

Uji Hausman didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Statistik Uji 

Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi Square dengan ketentuan Jika nilai 

probabilitasnya kurang dari α maka model yang tepat adalah model Fixed Effect 

sedangkan sebaliknya bila nilai probabilitasnya lebih dari α maka model yang tepat 

adalah model Random Effect. 
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3.5.3.2 Uji F 

Menurut Ghozali (2011), uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap varibel terikat/dependen. Cara uji F adlah dengan melihat apabila tingkat 

signifikan lebih dari 0,05 maka variabel bebas secara simultan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen. Sebaliknya, jika tingkat 

signifikan kurang dari 0,05 maka variabel bebas secara simultan terhadap pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen. 

3.5.3.3 Uji t 

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian. Selanjutnya 

dilihat angka koefisien regresi (unstandardized coefficient B) yang menunjukkan 

besar dan arah pengaruh variabel tersebut. Menurut Ghozali (2013), pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen mengacu pada 

ketentuan berikut: 

1. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

2.  Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen 

apabila nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05. 

Adapun persamaan model regresi yang digunakan untuk menganalisis hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Dimana: 

Y = Return Saham  

X1= Earnings per Share 

X2= Ukuran Perusahaan 

X3= Nilai Tukar 

X4= Suku Bunga 

X5= Inflasi 

a = Constant 

b = Koefisien Beta 

3.5.3.4 Goodness of Fit Model 

 Kecocokan model regresi yang dihasilkan pada regresi panel dijelaskan 

melalui koefisien determinasi (R Square), Standard Error of Regression dan Akaike 

Information Criteria. Koefisien Determinasi menerangkan persentase-persentase 

kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. Menurut Gujarati (2003), R2 pada persamaan regresi 

rentan terhadap penambahan variabel independen, dimana semakin banyak variabel 

independen yang terlibat, maka nilai R2 akan semakin besar. Karena itulah digunakan 

R2 adjusted pada analisis regresi linier berganda, dan digunakan R2 pada analisis 

regresi sederhana. Nilai R2 berkisar antara 0-100%, semakin besar nilai R2 maka 

semakin baik model yang dihasilkan. 
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Standard Error of Regression merupakan kriteria kecocokan model yang 

menunjukkan selisih antara prediksi model terbaik dengan nilai sebenarnya, semakin 

kecil nilai Standard Error of Regression maka semakin baik model yang dihasilkan. 

Akaike Information Criteria (AIC) mengukur reliabilitas atau kehandalan dari 

koefisien regresi. Semakin kecil nilai AIC maka semakin baik model yang dihasilkan. 

Devina Wistiasari, Analisis Pengaruh Earning per Share, Ukuran Perusahaan, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Inflasi terhadap 
Return Saham pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018 
UIB repository©2018


	3.1 Rancangan Penelitian
	3.2 Objek Penelitian
	3.3 Definisi Operasional Variabel
	3.3.1  Variabel Dependen
	3.3.2 Variabel Independen
	Menurut Sugiyono (2013), variabel  independen  adalah  variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab pe...
	3.3.2.1  Earning per Share
	3.3.2.2  Ukuran Perusahaan
	3.3.2.3  Nilai Tukar
	3.3.2.4  Suku Bunga
	Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Menurut Pohan (2008),  suku  bunga yang  tinggi  di  satu  s...
	3.3.2.5 Inflasi
	Sumber: Khan et al. (2012).


	3.4  Teknik Pengumpulan Data
	3.5 Metode Analisis Data
	3.5.1 Statistik Deskriptif




