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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Sumber Data, Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel
Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan perbankan yang
telah terdaftar di BEJ dan termasuk ke dalam kelompok industri perbankan
yang ada di BEJ. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive
sampling. Pada teknik ini sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki
kriteria-kriteria tertentu antara lain :
1. Saham emiten yang listed sebelum Desember 2001 dan tercatat di BEJ
dalam kurun waktu Desember 1997-Desember 2001
2. Menerbitkan laporan keuangan selama periode 1997 sampai dengan 2001
dan dimuat dalam International Capital Market Directory (ICMD).
3. Pengambilan sampel tidak memperhatikan jumlah aset bank.
4. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini berdasarkan pada data yang
telah ada pada sumber data sekunder. Data tersebut diperoleh dari ICMD,
dan berbagai publikasi lain.
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B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Dependen
Return dalam penelitian merupakan real return yaitu return yang
mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang. Real return
merupakan return nominal yang disesuaikan dengan tingkat inflasi atau
disebut dengan (inflation adjusted return). Dihitung menggunakan
persamaan berikut :
RIAt =

(1 + Rt )
-1
(1 + IFt )

Notasi :
RIAt = return disesuaikan dengan tingkat inflasi
Rt

= return nominal

IFt

= tingkat inflasi

t

= tahun ke-t

Return nominal dihitung sebagai berikut
Return = Capital Gain (Loss) Yield + Dividend Yield
Return =
Pt

Pt - Pt -1 + Dt
Pt -1

= harga saham penutupan pada tahun t

Pt-1 = harga saham penutupan pada tahun t-1
2. Variabel Independen
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor
fundamental.
a.

Capital Adequacy Ratio (CAR)
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Rasio antara modal dengan asset tertimbang menurut resiko.
CARt =

b.

total capitalt
weighted assets according to risk (WAAR)t

Operatingl Efficiency Ratio (OER)
Rasio antara total biaya operasional dengan total penerimaan
operasional.
OERt =

c.

total operating expenset
total operating revenuet

Return on Equity (ROE)
Rasio antara net income dengan average total assets.
ROEt =

d.

net income after taxest
total equity capitalt

Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio antara kredit (loan) dengan total dana pihak ketiga yang
disalurkan dalam bentuk kredit (deposito).
LDRt =

loanst
total depositst

C. Teknik Analisa Data
1. Teknik Analisa Regresi Berganda
Teknik analisa data regresi berganda dengan variabel independen
CAR, OER, ROE, LDR digunakan untuk membuktikan hipotesis yang
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diajukan dalam penelitian ini. Model persamaan regresi yang diajukan
adalah sebagai berikut :
Yt = a + b1X1t + b2X2t + b3X3t + b4X4t
Keterangan :
Y

=

Real Return saham perbankan

X1t

=

Operating Efficiency ratio tahun ke-t

X2t

=

Loan to Deposit Ratio tahun ke-t

X3t

=

Return on Equity tahun ke-t

X4t

=

Capital Adequacy ratio tahun ke-t

e

=

Variabel gangguan

a

=

Konstanta

b1, b2, b3, b4

=

koefisien regresi

2. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel
dalam sebuah model regresi, baik dependen maupun independen
mempunyai distribusi data normal. Distribusi normal penting, salah
satunya adalah karena semua uji statistik yang digunakan dikembangkan
melalui jalur distribusi normal. (Sembiring, 1995:5). Distribusi ini berbeda
dengan distribusi lain karena distribusi normal berupa variabel continuous
yang bisa berupa semua bilangan baik pecahan maupun tak terbatas dalam
interval tertentu. Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk
mengetahui kenormalan data adalah dengan Kolmogorov-Smirnov Test.
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Kriteria dalam penelitian ini adalah jika nilai p value > 0,05 maka data
terdistribusi normal.
3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui terpenuhinya asumsiasumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi dalam model regresi.
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji keberadaan korelasi
antar variabel independen dalam suatu model regresi. Adanya perfect
multicollinearity menunjukkan adanya derajat kolinearitas yang tinggi
diantara variabel-variabel independen. Masalah multikolinearitas bisa
timbul akibat digunakannya nilai lag dari variabel-variabel independen
tertentu dalam model regresi, sebab lain adalah sifat-sifat yang terkandung
dalam sebagian besar variabel ekonomi berubah-ubah sepanjang waktu.
Akibat dari multikolinearitas adalah penaksir kuadrat terkecil tidak bisa
ditentukan sehingga metode least squarest tidak dapat digunakan.
Identifikasi keberadaan multikolinearitas dapat didasarkan pada nilai
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum
dipakai adalah nilai tolerance diatas 10% dan nilai VIF dibawah 10.
Classical linear regression model yang merupakan dasar sebagian
besar pengembangan teori ekonometri membuat sepuluh asumsi penting.
Salah satunya adalah distribusi probabilitas gangguan dianggap konstan
untuk semua pengamatan terhadap variabel independen. Jika terdapat
faktor gangguan yang memiliki varian yang berbeda maka dapat
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disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Akibat yang ditimbulkan dari
heteroskedastisitas adalah penaksir-penaksir ordinary least square (OLS)
tidak akan bias dan juga menjadi tidak efisien. Pengujian asumsi
heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser yaitu dengan
meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh atas variabel dependen.
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika varian regresi
signifikan pada tingkat tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Dalam
uji Glejser penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%.
Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin
Watson. Dari hasil regresi dengan menggunakan bantuan program statistik
SPSS akan dihasilkan nilai d. d merupakan jumlah selisih kuadrat nilainilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan. Terdapat beberapa
kriteria untuk mengetahui keberadaan autokorelasi. Salah satunya adalah
jika d terletak antara du (batas lebih tinggi) dan (4-du), yang berarti
hipotesis null diterima, maka hal ini menunjukkan tidak adanya
autokorelasi.
4. Uji Statistik
Uji F dalam model regresi berganda digunakan untuk mengetahui
keberadaan hubungan linear antara variabel dependen dengan beberapa
variabel independen. Jika hipotesis null benar maka disimpulkan tidak ada
hubungan linear antara variabel dependen dengan beberapa variabel
independen atau F hitung < F tabel. Sebaliknya, jika hipotesis alternatif
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benar maka ada bukti bahwa terdapat hubungan linear antara variabel
dependen dengan beberapa variabel independen atau F hitung > F tabel.
Uji t digunakan untuk mengetahui varian koefisien regresi secara
parsial dalam model atau untuk mengetahui pengaruh variabel independen
secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jika t hitung lebih besar 10% maka hipotesis yang
diajukan ditolak dan jika t hitung lebih kecil dari 10% maka hipotesis
alternatif diterima atau secara parsial variabel-variabel independen
diterima.
Uji Ketepatan Perkiraan (Goodness of Fit test). Uji ini digunakan
untuk mengetahui ketepatan model regresi yang digunakan dengan data.
Indikasi kecocokan model dengan data didapatkan dari nilai R2. R2
merupakan koefisien penentu (determinasi) yang merupakan perbandingan
variasi regresi dengan variasi total. R2 berada pada interval 0 £ R2 £ 1.
Semakin dekat nilai R2 dengan 1 makin baik ketepatan data dengan model,
dan semakin dekat R2 dengan 0 semakin buruk ketepatan tersebut.
(Sembiring, 1995:55).

