
BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian oleh Sugiyono (2017:2) diartikan sebagai berikut: 

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah.” 

Pernyataan di atas maka dapat di interpretasikan bahwa penelitian 

merupakan cara ilmiah atau dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pengamatan 

atau teknik mencari, memperoleh, mengumpulkan, mencatat data baik primer 

maupun sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan 

kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena atau 

pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang 

diperoleh. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh Earning per share (EPS), Return On Asset (ROA) dan Price Earning 

Ratio (PER) pada perusahaan manufaktur otomotif sektor Ban dan Spare-part  

terhadap return sahamnya serta data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivise, digunakan untuk populasi 
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dan sampel penelitian tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara randome, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, maka objek penelitian 

merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran semua data 

dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah  Pengaruh Earning Per 

Share (PER), Return On Asset (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur otomotif sektor Ban dan Spare-part 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

  Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia guna 

memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.  pengertian kedua 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut :  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

pembandingan atau hubungan dengan variabel lain. Sedangkan penelitian 

verifikatif adalah suatu penelitian yang  ditujukan untuk menguji teori dan akan 

mencoba menghasilkan metode ilmiah yakni status hipotesa yang berupa 

kesimpulan, apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak. Penelitian verifikatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Dalam penelitian ini metode deskriptif 
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digunakan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Earning Per Share (EPS), 

Return On Asset (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan 

Manufaktur otomotif sektor Ban dan Spare-part  . Sedangkan metode verifikatif 

digunakan untuk mengetahui dan mengkaji besarnya pengaruh Earning Per Share 

(EPS), Return On Asset (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur otomotif sektor Ban dan Spare-part. 

Dengan metode penelitian tersebut, penulis bermaksud mengumpulan data 

historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang 

berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data 

yang menunjang penyusunan laporan penelitian. 

1.1.1 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak lain secara tidak 

langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa sejarah 

perusahaan, ruang likup perusahaan, struktur organisasi, buku, literatur, artikel, 

serta situs di internet, Sugiyono (2017:137). Dalam penelitian ini penulis 

mengambil data sekunder yang diperoleh dari, idx.co.id, yahoofinance.com, 

bi.go.id berupa data laporan keuangan dan data lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe data 

eksternal. Data eksternal merupakan data yang disusun oleh suatu entitas selain 

peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Pengumpulan data tersebut dilakukan 

dengan penelusuran menggunakan computer dan dapat di akses melalui internet. 

Jika dilihat dari waktu pengumpulannya, maka jenis data yang digunakan pada 
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penelitian ini menggunakan data panel (gabungan antara dua data time series dan 

data cross section) yang diambil dalam periode 2012-2016 dengan alat bantu 

penelitian menggunakan SPSS.Definisi Variabel Penelitian dan Operasionalisasi 

Variabel 

3.2 Definisi Variabel Penelitian dan Oprasionalissi Variabel  

Definisi variabel menjelaskan tipe-tipe variabel yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel serta skala variabel 

yang digunakan. Sedangkan operasionalisasi variabel menjabarkan variabel atau 

sub variabel kepada konsep, dimensi, indikator yang diarahkan untuk memperoleh 

nilai variabel penelitian. 

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

Definisi Variabel penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:38) 

bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang 

digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Berikut 

penjelasannya : 

1. Variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.. Variabel dependen ini jenis variabel 

yang nilainya akan bergantung dari variabel lain, di mana nilainya berubah 

selama variabel yang mempengaruhinya berubah. Dalam penelitian ini, return 

saham (Y) adalah variabel dependennya. 

2. Variabel Independen, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.. Dalam penelitian ini, 
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Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA) dan Price Earning Ratio 

(PER) adalah variabel independennya. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel  

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu Pengaruh Earning Per Share (EPS), 

Return On Asset (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur otomotif sektor Ban dan Spare-part. Maka variabel 

yang terdapat dalam penelitian ini yaitu terdiri dari tiga variabel bebas (variabel 

independen) dan satu variabel terikat (variabel dependen). Detailnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Earning Per Share (EPS)   , sebagai variabel bebas pertama, yang 

selanjutnya disebut variabel    

2. Return On Asset (ROA)   , sebagai variabel bebas kedua, yang selanjutnya 

disebut variabel    

3. Price Earning Ratio (PER)   , sebagai variabel bebas ketiga, yang 

selanjutnya disebut variabel    

4. Return saham, sebagai variable terikat, yang selanjutnya disebut variable Y 

Untuk lebih jelasnya, berikut operasional variabelnya  di jelaskan dalam tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel  Definisi  Indikator  ukuran Skala  

Earning Per 

Share 

(EPS)    

Earning Per 

Share (EPS) 

merupakan 

ukuran penting 

yang digunakan 

untuk mengukur 

- pendapata

n setelah 

pajak 

- Jumlah 

saham 

yang 

 

EPS = 
   

   
 

(Fahmi, 

2016:336) 

 

Rasio 
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kinerja 

perusahaan. 

Menurut 

Tandelilin 

(2016:374) 

menjelaskan 

Earning Per 

Share (EPS) 

dapat 

menunjukkan 

besarnya laba 

bersih 

perusahaan 

yang siap 

dibagikan 

pemegang 

saham 

perusahaan 

(fahmi, 

2016:336) 

beredar 

Return On 

Asset 

(ROA)    

Pengertian 

return on assets 

menurut Kasmir 

(2014:201) 

yaitu “return on 

total assets 

merupakan 

rasio yang 

menunjukkan 

hasil (return) 

atas jumlah 

aktiva yang 

digunakan 

dalam 

perusahaan”. 

 

- Pendapata

n bersih 

- Total asset 

 

ROA=
          

            
 

 

(Kasmir, 

2014:201) 

 

 

Rasio 

Price 

Earning 

Ratio 

(PER)    

Price Earning 

Ratio (PER) 

adalah 

perbandingan 

antara harga 

suatu saham, 

dibandingkan 

dengan laba 

bersih atau 

perkiraan laba 

- Harga per 

lembar 

saham 

- Laba per 

lembar 

saham 

 

PER= 
   

   
 

(Fahmi, 

2016:358) 

 

Rasio 
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bersih yang 

didapat dari 

saham tersebut 

dalam jangka 

waktu setahun 

(Fahmi, 

2016:357). 

 

Return 

saham 

Menurut 

Jogiyanto 

(2010:205) 

return 

merupakan hasil 

yang diperoleh 

dari investasi. 

Return adalah 

keuntungan 

yang diperoleh 

oleh 

perusahaan, 

individu, dan 

institusi dari 

hasil kebijakan 

investasi yang 

dilakukannya. 

Dalam dunia 

investasi 

dikenal adanya 

hubungan kuat 

antara risk dan 

return, yaitu 

jika resiko 

tinggi maka 

return 

(keuntungan) 

juga akan tinggi 

begitu juga 

sebaliknya jika 

return rendah 

maka resiko 

juga akan 

rendah(Fahmi, 

2016: 358). 
 

 

 

 

- Yield 

- Capital 

gain 

 

 

Return Saham 

=
           

      
 

 

(Jogiyanto,2010

:207) 

 

 

 

Rasio 

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber  
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3.3 Populasi 

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan objek agar masalah dapat 

terpecahkan. Populasi merupakan objek dalam penelitian ini dengan menentukan 

populasi maka peneliti akan mampu melakukan pengolahan data. Dan untuk 

mempermudah pengolahan data maka penulis akan mengambil bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang disebut sampel. Dengan 

menggunakan sampel, peneliti akan lebih mudah mengolah data dan hasil yang 

didapat akan lebih kredibel.  

Definisi popupasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:115) adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 11 

Perusahaan Manufaktur Otomotif Sektor Ban dan Spare-part yang listing di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 

Populasi Penelitian 

No. Kode Nama Emiten Tanggal IPO 

1 AUTO 
Astra Otoparts Tbk  

 
15-Jun-1998 

2 BOLT  
Garuda Metalindo Tbk 

 
07-Jul-2015 

3 BRAM 
Indo Kordsa Tbk 

 
05-Sep-1990 

4 GDYR 
Goodyear Indonesia Tbk 

 
01-Des-1980 

5 GJTL Gajah Tunggal Tbk  08-May-1990 

6 INDS 
 Indospring Tbk 

 
10-Agu-1990 

7 LPIN 
Multiprima Sejahtera Tbk 

 
05-Feb-1990 
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8 MASA 
Multistrada Arah Sarana Tbk 

 
09-Jun-2005 

9 NIPS 
Nipress Tbk 

 
24-Jul-1991 

10 PRAS 
Prima Alloy Steel Universal Tbk 

 
12-Jul-1990 

11 SMSM Selamat Sempurna Tbk 09-Sep-1996 

Sumber: Situs Resmi BEI http://www.idx.co.id 

3.4 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam 

melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang 

sangat banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar 

representatif (dapat mewakili).  

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik sampling yaitu nonprobability sampling dengan pendekatan purposive 

sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Alasan pemilihan sampel dengan purposive sampling adalah karena tidak 

semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian ini. Oleh karena itu 

hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria yang hanya 

dijadikan sampel. Pemilihan kriteria didasarkan pada indikator setiap variabel 

yang berkaitan. 

http://www.idx.co.id/
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Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur otomotif yang terdaftar di BEI selama periode 2012-

2016. 

2. Perusahaan manufaktur otomotif yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan lengkap selama 2012-2016. 

3. Perusahaan manufaktur otomotif yang mempublikasikan data harga saham 

selama periode 2012-2016. 

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, maka 

banyaknya perusahaan yang memenuhi kriteria di atas dijelaskan melalui sample 

frame penelitian pada Tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 

Sample Frame Penelitian 

 Sumber: Situs Resmi BEI http://www.idx.co.id (Data diolah) 

No 
Nama 

Emiten 

TAHUN 

2012 2013 2014 2015 2016 

         Y          Y          Y          Y          Y 

1 AUTO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 BOLT × × × × × × × × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 BRAM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 GDYR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 GJTL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 INDS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 LPIN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 MASA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 NIPS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 PRAS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11 SMSM 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

http://www.idx.co.id/
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Dari hasil seleksi diatas dapat diketahui bahwa sampel pada penelitian ini 

berjumlah 10 perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Untuk mengetahui 10 

perusahaan apa saja yang terpilih sebagai sampel penelitian lebih jelasnya dibuat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Sampel Penelitian 

 

No  Kode  Nama Perusahaan  

1 AUTO 
Astra Otoparts Tbk 

2 BRAM Indo kordsa Tbk  

3 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

4 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

5 IND Indospring Tbk 

6 LPIN 
Multi Prima Sejahtera Tbk 

7 MASA 
Multistrada Arah Sarana Tbk 

8 NIPS Nipress Tbk 

9 PRAS 
Prima Alloy Steel Universal Tbk 

10 SMSM 
Selamat Sempurna Tbk 

Sumber: Situs Resmi BEI http://www.idx.co.id (Data diolah) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai 

http://www.idx.co.id/
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berikut: 

1. Observasi Tidak Langsung 

Observasi tidak langsung dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-

data laporan keuangan tahunan, gambaran umum serta perkembangan 

perusahaan manufaktur otomotif sub sektor ban dan spare-part  yang tedaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dengan mengakses 

langsung ke situs www.idx.co.id.  

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang sumbernya berupa sumber-

sumber tertulis. Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan 

menelaah literatur, artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian pada penelitian ini. 

3.5.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

sumber sekunder. Sugiyono (2017:402) berpendapat bahwa sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. 

Sumber sekunder yang penulis gunakan yaitu data berupa laporan 

keuangan pada perusahaan manufaktur otomotif sub sektor ban dan spare-part 

yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 yang diakses pada alamat 

website www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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3.6 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis  

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan bagian dari langkah 

terpenting untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan suatu 

kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data adalah: mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

Sugiyono (2017:206). 

Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk 

menjawab rumusan masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistika 

adalah serangkaian metode yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisa 

menyajikan, dan memberi makna data. Dalam penelitian ini alat bantu perangkat 

lunak pengolah data statistik menggunakan Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) versi 21.0 for windows. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

3.6.1 Teknik analisis data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda. 

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan 

dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel dependen. 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA) dan Price Earning 
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Ratio (PER) terhadap Return saham pada perusahaan manufaktur otomotif sub 

sektor ban dan spare-part yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2012-2016.  

3.6.2 Analisis Deskriptif  

Pengertian statistik deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:206) 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Selain itu yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase. 

3.6.3 Analisis verifikatif  

Analisis verifikatif merupakan analisis yang digunakan untuk membahas 

data kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 

mengetahui seberapa besar pengaruh earning per share, return on asset dan price 

earning ratio terhadap return saham. Adapun langkah-langkah pengujian statistik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua arah atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) jadi 

analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya 

minimal 2 (dua) (Sugiyono, 2017:277). 
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Penelitian ini menggunakan variabel independen di antaranya adalah 

Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA) dan Price Earning Ratio 

(PER) terhadap return saham sebagai variabel dependennya. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan rumus: 

Y = α + (β1.EPS) + (β2.ROA) + (β3.PER))+ e 

Keterangan: 

Y  = return saham 

α  = Konstanta 

EPS  = Earning Per Share 

ROA  = Return On asset 

PER  = Price Earning Ratio  

ε  = random error 

β1-3  = koefisien regresi  

3.6.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan 

pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoloniearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.6.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2016: 147). Untuk 

menguji normalitas, penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria penilaian uji ini adalah: Jika signifikansi hasil perhitungan data (Sig) > 
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5%, maka data berdistribusi normal dan jika signifikansi hasil perhitungan data 

(Sig) < 5%, maka data tidak berdistribusi normal. 

3.6.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Jika 

ada korelasi yang tinggi antara variable independen tersebut, maka hubungan 

antara variabel dependen dan independen menjadi terganggu. Model Regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi multikolonieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Untuk bebas dari masalah 

multikolinieritas, nilai tolerance harus ≤10 (Ghozali, 2016: 105-106) 

3.6.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali 2016). Pengujian dilakukan dengan uji Glejser 

yaitu dengan meregres variable independen terhadap absolute residual. Jika 

variabel independen signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.  Kriteria yang biasa digunakan 

untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data 

pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. 

Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang 

ditetapkan sebelumnya (α = 5%). Apabila koefisien signifikansi (nilai earning per 

share) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.6.5.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi sering dikenal dengan nama korelasi serial dan sering 

ditemukan pada data serial waktu (time series). Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tes 

Durbin Watson (D-W). Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah: H0 

(tidak adanya autokorelasi, r= 0) dan Ha (ada autokorelasi, r ≠ 0).  

Tabel 3.5 

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

Sumber: (Ghozali, 2016: 111) 

3.6.6 Analisis Korelasi Berganda 

Analisis korelasi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi 

(hubungan) linear antara dua variabel, korelasi tidak menunjukkan hubungan 

fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan variabel 

dependen dengan variabel independen (Imam Ghozali, 2016).  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan 

atau seberapa erat hubungan antara variabel X yaitu EPS, ROA dan PER terhadap 

Nilai Statistik d Hasil  

0 < d < dl ada autokorelasi 

dl < d < du tidak ada keputusan 

du < d < 4-du tidak ada autokorelasi 

4-du < d < 4-dl tidak ada keputusan 

4-dl < d < 4 ada auoto korelasi  
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variabel Y yaitu Return Saham. Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3. 5 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2017:184) 

3.6.7 Analisis Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi (    pada intinya mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.  

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 
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3.6.7.1 Uji Koefisien Determinasi Simultan 

Koefisien determinasi simultan digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel X yaitu EPS, ROA dan PER terhadap variabel Y yaitu Return 

saham atau perhitungan koefisien determinasi secara simultan menurut Sugiyono 

(2017:292), rumus untuk menghitung koefisien determinasi secara simultan yaitu: 

              

Dimana : 0 ≤     ≤ 1 

Keterangan: 

Kd = Koefisien Determinasi 

    = Koefisien Korelasi 

Nilai     mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel 

dependen, sebaliknya apabila nilai     mendekati 0 (nol) maka akan semakin 

lemah model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen 

3.6.7.2 Uji Koefisien Determinasi Parsial 

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk menentukan besarnya 

pengaruh dari salah satu variabel independen terhadap variabel dependen, dimana 

variabel bebas lainnya dianggap konstan/tetap. Analisis koefisien determinasi 

parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel  

          terhadap variabel Y secara parsial. Untuk mencari besarnya koefisien 

determinasi secara parsial dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Kd  = Koefisien Determinasi 

    = Standar koefisien beta (nilai          ) 

Zero Order = Matrik korelasi variabel independen dengan variabel dependen  

Nilai     mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel 

dependen, sebaliknya apabila nilai     mendekati 0 (nol) maka akan semakin 

lemah model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

3.6.8 Uji Hipotesis  

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan dengan mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengeceknya. 

Uji signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan 

(Uji F) dan pengujian secara parsial (Uji T) Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak ada pengaruh earning per 

share, return on asset dan price earning ratio terhadap return saham, secara 

simultan dan parsial. 

1. Uji Simultan (F-test) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah 

pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut: 
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a. Membuat formulasi uji hipotesis 

1) H0 : β1 = β2  = 0 ; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS, 

ROA dan PER terhadap Return Saham.  

2) H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS, ROA dan 

PER terhadap Return Saham.  

b. Penetapan Uji F-test 

Pengujian regresi secara simultan dimaksudkan apakah variabel bebas secara 

menyeluruh memberikan nyata terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji Fhitung. Fhitung dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 =
 2  k 1 

1  
2
  n k 

 

Keterangan: 

F = Uji Fhitung 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah parameter yang diestimasi, termasuk intersep 

R
2 

= Koefisien determinasi
  

 

c. Menentukan Tingkat Kesalahan (Signifikansi). Tingkat signifikansi yang 

dipilih adalah 5% (α = 0,05) atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

dari derajat kebebasan (dk) = n-k-1. Angka ini dipilih tepat untuk mewakili 

dalam pengujian variabel dan merupakan tingkat signifikansi yang sering 

 digunakan dalam penelitian.

d. Kriteria pengambilan keputusan 

Kriteria pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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           -  diterima :  <          dan nilai sig > 0,05 

            - ditolak :         >   dan nilai sig < 0,05 

  Apabila  diterima, maka disimpulkan bahwa suatu pengaruh adalah tidak 

signifikan, artinya tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

  independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabil  ditolak, 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel bebas 

  secara bersama-sama terhadap suatu variabel terikat.

2. Uji Parsial (T-test) 

Uji T (T-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial yang bertujuan 

untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikat, dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. 

Langkah-langkah pengujian dengan uji t adalah sebagai berikut : 

a. Membuat formulasi uji hipotesis.  

1) H0: β1 = 0, Tidak terdapat pengaruh antara variabel Earning Per Share 

(EPS) terhadap Return Saham. 

H0 : β1 ≠ 0, Terdapat pengaruh variabel Earning Per Share (EPS) terhadap 

Return Saham. 

2) H0 : β2 = 0, Tidak terdapat pengaruh antara variabel Return On Asset 

(ROA) terhadap Return saham. 

H0 : β2 ≠ 0, Terdapat pengaruh variabel Return On Asset (ROA) terhadap 

Return saham. 
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3) H0 : β3 = 0, Tidak terdapat pengaruh antara variabel Price Earning Ratio 

(PER) terhadap Return saham.  

H0 : β3 ≠ 0, Terdapat pengaruh variabel Price Earning Ratio (PER) 

terhadap Return saham.  

b. Penentuan Uji t. Pengujian regresi secara parsial dimaksudkan apabila variabel 

bebas berkorelasi nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dgunakan uji t-test adalah Thitung. Thitung dirumuskan sebagai berikut: 

t=
r√n k 1

√1 r2
 

Keterangan: 

t = Uji t 

r = Korelasi parsial yang ditentukan 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah variabel independen 

c. Menentukan tingkat kesalahan (signifikansi). Tingkat signifikansi yang dipilih 

adalah 5% (α = 0,05) atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dari 

derajat (dk) = n-k-1. Angka ini dipilih tepat untuk mewakili dalam pengujian 

variabel dan merupakan tingkat signifikansi yang sering digunakan dalam 

 penelitian.

d. Kriteria pengambilan keputusan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

           -  diterima :  <          dan nilai sig > 0,05 

            - ditolak :         >   dan nilai sig < 0,05 
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  Apabila  diterima, maka disimpulkan bahwa suatu pengaruh adalah tidak 

signifikan, artinya tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

  independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabil  ditolak, 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel bebas 

  secara bersama-sama terhadap suatu variabel terikat.

3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang termasuk pada 

perusahaan sektor otomotif yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016 melalui website www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian dilakukan 

mulai bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 


