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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3. 1. 1 Populasi 

 Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan 

waktu serta kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti (Supardi, 2005). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada periode tahun 2012-2014.  

3. 1. 2 Sampel  

 Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek 

penelitian sebagai wakil dari anggota populasi (Supardi, 2005). Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

periode tahun 2012-2014 sesuai dengan kriteria tertentu menggunakan 

purposive sampling. 

3. 2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber yang telah ada baik internal maupun eksternal organisasi dan data 

yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi 

informasi (Sekaran, 2006).  

 Data sekunder yang digunakan berupa data kuantitatif, sehingga teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan surat kabar, majalah, notulen, rapat, legenda dan sebagainya 

(Arikunto, 2002). Secara teknis pengumpulan data menggunakan metode 
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dokumentasi ini dilakukan dengan pencarian data melalui website BEI yaitu 

www.idx.co.id dalam rangka mengumpulkan data seluruh variabel penelitian. 

 Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria 

untuk pengambilan sampel sebagai berikut : 

1. Merupakan perusahaan manufaktur. Alasan pemilihan sektor manufaktur 

karena minat kalangan investor terhadap sektor manufaktur cukup besar. 

2. Terdapat laporan keuangan tahunan selama 3 tahun secara rutin yaitu 

tahun 2012-2014. Laporan keuangan diakses melalui website BEI 

(www.idx.com). 

3. Laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh akuntan publik. 

4. Perusahaan yang membayarkan dividen selama periode penelitian yaitu 

tahun 2012-2014.  

 

3. 3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

3. 3. 1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah harga saham 

perusahaan. Harga saham ini adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh 

variabel independen. Harga saham perusahaan pada penelitian ini adalah harga 

saham berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan per tanggal 

1 April tahun setelah periode laporan keuangan 

3. 3. 2 Variabel Independen 

 Variabel ini merupakan variabel yang bebas dari pengaruh variabel lain, 

dan justru memberikan pengaruh atau hasil terhadap variabel lain. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel independen, yakni : 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.com/
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1. Earning per share (EPS) 

Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan besarnya bagian 

laba dari setiap lembar  saham perusahaan. Menurut Priatinah & Kusuma 

(2012) EPS merupakan indikator perusahaan dinilai berhasil dalam 

menjalankan kegiatannya. EPS diperoleh dari pembagian laba setelah pajak 

yang diperoleh perusahaan dengan jumlah lembar saham yang beredar. 

Earning per share (EPS) dapat dihitung menggunakan rumus : 

EPS = 
                        

                         
     ................................................   3.1 

2. Dividend per Share (DPS) 

Hutami (2012) menyatakan dividend per share (DPS) merupakan rasio yang 

menggambarkan besarnya bagian dividen dari setiap lembar  saham 

perusahaan. DPS merupakan indikator perusahaan dinilai memiliki prospek 

yang baik. DPS diperoleh dari pembagian dividen tunai yang dibayar kepada 

pemegang saham dengan jumlah lembar saham yang beredar. 

Dividend per share (DPS) dapat dihitung menggunakan rumus : 

DPS = 
                                                  

                               
   ...............  3.2 

 

3. 4 Metode Analisis Data 

3. 4. 1 Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2006) statistik deskriptif terdiri dari perhitungan mean, 

median, standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing data 

sampel. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 
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Penelitian ini menggunakan variabel earning per share (EPS) dan dividend 

per share (DPS) sebagai variabel independen, serta harga saham perusahaan 

sebagai variabel dependen. 

3. 4. 2 Analisis Jalur (Path Analysis) 

a) Definisi Analisis Jalur 

 Menurut Sarwono (2007) terdapat beberapa definisi analisis jalur, yaitu : 

1. Analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab 

akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung, tetapi secara 

tidak langsung. 

2. Analisis jalur adalah pengembangan langsung bentuk regresi berganda 

dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan 

(magnitude) dan signifikansi (significance) hubungan sebab akibat 

hipotetikal dalam seperangkat variabel. 

3. Analisis jalur adalah model perluasan regresi yang digunakan untuk 

menguji keselarasan matrik korelasi dengan dua atau lebih model 

hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. 

 

b) Model Analisis Jalur 

Pada penelitian ini analisis jalur atau path analysis digunakan untuk 

menganalisis pengaruh earning per share (EPS) dan dividend per share (DPS) 

terhadap harga saham perusahaan. Model penelitian yang dapat dijadikan 

pedoman analisis jalur adalah : 
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      Gambar 3.1 Bagan Analisis Jalur 

 

Dari bagan analisis jalur di atas maka dapat diturunkan menjadi dua 

sub struktur dalam melakukan analisis jalur. Persamaan strukturalnya adalah 

sebagai berikut : 

Y1  =  Px1x2 + €1  ( persamaan substruktur 1 )    ..............................  3.3 

Y2  =  Pyx1 + Pyx2 + €2( persamaan substruktur 2 )    ..........................  3.4 

     (Sarwono, 2007) 

Keterangan : 

X1 = Earning per Share (EPS) 

X2 = Devidend per Share (DPS) 

Y = Harga Saham 

Px1x2 = Koefisien jalur variabel earning per share (X1) terhadap devidend per 

share (X2), menggambarkan besarnya pengaruh langsung earning per 

share terhadap devidend per share 
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Pyx1 = Koefisien jalur variabel earning per share (X1) terhadap harga saham 

(Y), menggambarkan besarnya pengaruh langsung earning per share 

terhadap harga saham 

Pyx2 = Koefisien jalur variabel dividend per share (X2) terhadap harga 

saham (Y), menggambarkan besarnya pengaruh langsung dividend per 

share terhadap harga saham 

  


