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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah risiko kredit, 

risiko pasar, dan harga saham. Risiko kredit diproksikan pada NPL (Non 

Performing Loan), risiko pasar diproksikan dengan NIM (Net Interest Margin), dan 

harga saham yang diproksikan dengan closing price. Objek penelitian yang menjadi 

variabel bebas atau variabel independen (X) adalah risiko kredit (NPL) dan risiko 

pasar (NIM). Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen (Y) adalah harga 

saham. Penelitian ini dilaksanakan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2019-2021. 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hal 

ini dikarenakan pada penelitian ini memiliki kaitan dengan angka serta objek 

penelitian yakni pada perusahaan dalam kurun waktu tertentu dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data kuantitatif merupakan data yang 

berbentuk angka-angka (Sugiyono, 2017). 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. 

Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang tekah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif memusatkan 

perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada 

saat penelitian dilaksanakan. Dengan metode penelitian deskriptif dapat diperoleh 

gambaran terkait besar risiko kredit (NPL) dan risiko pasar (NIM) terhadap harga 

saham. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan metode verifikatif yang 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen atau variabel 

bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat dengan menggunakan analisis 

hipotesis untuk dilakukan pengujian (Sugiyono, 2017). Tujuan dari penelitian ini 

yakni menggambarkan secara sistematis serta aktual terkait pengaruh risiko kredit 
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dan risiko pasar terhadap harga saham dan melakukan pengujian terkait kebenaran 

hipotesis serta melakukan verifikasi hasil penelitian sebelumnya. 

3.3 Definisi dan Operasional Variabel 

3.3.1 Definisi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang dapat berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). 

Berdasarkan pada objek penelitian, yaitu perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI Tahun 2019-2021 maka dalam hal ini variabel yang digunakan 

dalam penelitian adalah: 

1. Variabel Independen atau Independent Variable (X) 

Variabel Independen atau Independent Variable (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan 

(Sugiyono, 2017). Variabel independen dapat disebut juga sebagai sebab 

(presumed cause variable) atau juga variabel yang mendahului (antecedent 

variable) (Indriantoro & Supomo, 2016). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah risiko kredit (NPL) dan risiko pasar (NIM). 

2. Variabel Dependen atau Dependent Variable (Y) 

Variabel Dependen atau Dependent Variable (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau akibat dari adanya variabel independen (Sugiyono, 2017). 

Variabel dependen dapat disebut juga sebagai variabel yang diduga sebagai 

akibat (presumed effect variable) atau sebagai variabel konsekuensi 

(consequent variable) (Indriantoro & Supomo, 2016). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah harga saham (closing price). 

3.3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel merupakan sebuah petunjuk yang memberikan arahan 

kepada peneliti mengenai cara mengukur sebuah variabel secara konkrit sehingga 

akan memudahkan peneliti dalam menentukan metode untuk mengukur sebuah 

variabel serta menentukan indikator yang lebih konkrit supaya lebih mudah untuk 
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diukur dan diuji secara empiris (Sudaryono, 2018). Secara operasional variabel 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

Tabel 3. 1  

Variabel Operasional 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Variabel 

Independen: 

Risiko 

Kredit (X1) 

Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 

11/25/PBI/2009, risiko 

kredit adalah risiko 

akibat kegagalan 

debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi 

kewajiban kepada 

bank. 

Non Performing Loan (NPL) 

 

 

 

NPL = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑁𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 × 100 

 

 

(Anam, 2018) 

Rasio 

Variabel 

Independen: 

Risiko Pasar 

(X2) 

Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 

11/25/PBI/2009, risiko 

pasar adalah risiko 

pada posisi neraca dan 

rekening administratif 

termasuk transaksi 

derivatif akibat adanya 

perubahan secara 

keseluruhan dari 

kondisi pasar termasuk 

risiko perubahan harga 

option. 

Net Interest Margin (NIM) 

 

NIM= 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
×100 

 

(Taswan, 2010) 

 

 

Rasio 

Variabel 

Dependen: 

Harga 

Saham (Y) 

Harga saham yang 

berlaku di pasar saham 

pada waktu tertentu 

ditentukan dari 

Harga saham penutupan 

tahunan (Closing Price)  

 

(Jogiyanto, 2017) 

Rasio 
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Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

permintaan dan 

penawaran pelaku 

pasar (Mustakini, 

2012) 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).  Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar 

di BEI. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2017). Dalam pengambilan sampel, digunakan teknik 

sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yakni ditentukannya pengambilan sampel dengan ditetapkan kriteria 

khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 

pengamatan 2019-2021. 

2. Perusahaan sektor perbankan yang menyajikan laporan tahunan dan data 

harga saham selama tahun pengamatan 2019-2021 

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah data yang dijadikan sampel ditunjukan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 2  

Kerangka Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-

2021 

43 

2.  Perusahaan sektor perbankan yang tidak memenuhi kriteria 

kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian tahun 

pengamatan 2019 – 2021  

(6) 

Jumlah perusahaan sampel  37 

Tahun pengamatan 3 

Jumlah pengamatan 111 

Sumber: Hasil pengamatan dari (Bursa Efek Indonesia, 2022) 

 Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 37 perusahaan yang memenuhi 

kriteria sebagai perusahaan yang dapat dijadikan sampel dengan 111 pengamatan 

selama periode 2019 – 2021 dalam penelitian ini. Perusahaan sektor perbankan 

yang menjadi sampel penelitian ini terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 3  

Sampel Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

2 AGRS Bank IBK Indonesia Tbk. 

3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk 

4 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

5 BBHI Bank Harda Intenasional Tbk. 

6 BBKP Bank KB Bukopin Tbk. 

7 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 

8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

11 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 

12 BCIC Bank Jtrust Indonesia Tbk. 
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No Kode Nama Perusahaan 

13 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

14 BGTG Bank Ganesha Tbk. 

15 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 

16 BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 

17 BJTM BPD Jawa Timur Tbk. 

18 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 

19 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 

20 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

21 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

22 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

23 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 

24 BNLI Bank Permata Tbk. 

25 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

26 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

27 BTPN Bank BTPN Tbk. 

28 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

29 DNAR Bank Oke Indonesia Tbk. 

30 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

31 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 

32 MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. 

33 MEGA Bank Mega Tbk. 

34 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

35 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 

36 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

37 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari 

sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis yakni studi dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa laporan 

keuangan dan annual report tahun 2019 - 2021 masing-masing perusahaan sektor 

perbankan yang diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web resmi 

perusahaan yang dapat menunjang serta mendukung data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian yakni terkait risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), dan harga 
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saham. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan 

mempelajari literatur serta jurnal yang terkait. 

3.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis data adalah pengelompokan data yang dilakukan berdasarkan 

variabel, jenis responden, melakukan tabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data setiap variabel, melakukan perhitungan yang 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta menuji hipotesis penelitian 

(Sugiyono, 2017). Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

analisis deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan data panel. Alat 

pengolah data dalam penelitian ini menggunakan software E-Views 12 dan 

Microsoft Excel.  

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa membuat 

kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis statistik deskriptif menyajikan 

gambaran suatu data yang terlihat pada nilai mean, standar deviasi, varian, 

minimum, maksimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, Imam, 2013a). 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran terkait risiko kredit (NPL), 

risiko pasar (NIM), dan harga saham. Berikut langkah-langkah analisis deskriptif 

dalam penelitian ini: 

1. Penentuan Nilai Minimum 

Nilai minimum merupakan nilai terendah dari semua data yang dianalisis. 

Tujuan dari penentuan nilai ini yaitu untuk mendeskripsikan nilai terendah dari 

variabel risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), dan harga saham. 

2. Penentuan Nilai Maksimum 

Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi dari semua data yang dianalisis. 

Tujuan dari penentuan nilai ini yaitu untuk mendeskripsikan nilai tertinggi dari 

variabel risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), dan harga saham. 

 



51 
 

 
 

Muthia Nur Alifa, 2022  
PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR TERHADAP HARGA SAHAM  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Penentuan Nilai Rata-rata 

Nilai rata-rata atau mean merupakan rata-rata hitung dari seluruh data yang 

menjadi indikator dalam penelitian. Tujuan penentuan nilai ini yaitu untuk 

mendeskripsikan nilai rata-rata dari variabel risiko kredit (NPL), risiko pasar 

(NIM), dan harga saham. Berikut rumus perhitungan nilai rata-rata (Riduwan & 

Sunarto, 2010): 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

Keterangan: 

�̅�  : Rata-rata 

∑ 𝑋𝑖  : Jumlah data 

𝑛  : Banyak data 

4. Penentuan Standar Deviasi 

Standar deviasi merupakan tingkatan atau derajat variasi kelompok atau 

ukuran standar rata-rata dari keseluruhan data yang diteliti. Berikut rumus 

perhitungan standar deviasi (Santoso & Hamdani, 2007): 

𝑠 = √
∑(𝑋 − 𝑋 ̅)2

𝑁
 

Keterangan: 

S : Standar deviasi 

X : Nilai data 

𝑋 ̅: Rata-rata (mean) 

N : Jumlah frekuensi 

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data time series dan data cross section 

(Ghozali, I. & Ratmono, 2017). Data time series merupakan data kurun waktu 

tertentu, sedangkan cross section merupakan data yang terdiri atas beberapa objek. 

Penelitian ini menggunakan pooled data yaitu data panel yang masing-masing 

kelompok datanya dipisahkan berdasarkan objek perusahaan (Winarno, 2011). 
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Data panel memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut (Gujarati, 2010): 

1. Data panel dapat memberikan informasi lebih lengkap sehingga degree 

of freedom (df) lebih besar sehingga akan menunjukkan hasil yang lebih 

baik. 

2. Data panel dapat mengatasi penghilang variabel atau yang disebut 

dengan omitted variable. 

3. Data panel dapat mengurangi kolinearitas antar variabel. 

4. Data panel memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan deteksi 

dan pengukuran efek yang secara sederhana tidak dapat dilakukan oleh 

time series murni serta cross section murni. 

5. Data panel dapat mempelajari model perilaku yang rumit. 

6. Data panel dapat meminimalisasi bias yang dihasilkan agregat individu. 

Tidak hanya keunggulan-keunggulan tersebut, tetapi juga data panel 

memiliki implikasi bahwa pengujian asumsi klasik seperti normalitas dan 

autokorelasi tidak perlu dilakukan (Ajija et al., 2011). 

Model regresi data panel dirumuskan sebagai berikut (Widarjono, 2005): 

 

Y = 𝛼 + 𝛽1X1it + 𝛽2X2it + ε 

Keterangan: 

Y = harga saham 

𝛼 = konstanta 

𝛽 1  = koefisien regresi dari risiko kredit (NPL) 

𝛽 2  = koefisien regresi dari risiko pasar (NIM) 

X1it = variabel risiko kredit (NPL) perusahaan i periode t 

X2it = variabel risiko pasar (NIM) perusahaan i periode t 

ε = kesalahan residual (error) 

3.6.2.1 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel 

Pendekatan dalam estimasi regresi data panel terdiri atas tiga pendekatan 

diantaranya (Basuki, 2016): 
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1. Common Effect Model (CEM) 

Common Effect Model (CEM) adalah model paling sederhana karena tidak 

memperhatikan dimensi waktu dan individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku 

antar individu tersebut sama dalam berbagai kurun waktu tertentu. Model ini hanya 

mengombinasikan data time series dan cross section. CEM menggunakan Ordinary 

Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil dalam mengestimasi model data 

panel. Adapun persamaan regresi model ini yaitu: 

Yit = α + X1
itβ + ε 

Keterangan: 

Y = Variabel Dependen  

α = Konstanta 

X = Variabel Independen 1 

β = Koefisien regresi  

ε = Error Term 

i = Periode waktu 

2. Fixed Effect Model (FEM) 

Fixed Effect Model (FEM) memiliki asumsi bahwa perbedaan antar individu 

dapat diakumodasi dari perbedaan intersepnya namun intersep antar waktu yang 

sama. Slope tetap sama antar waktu dan individu. Estimasi model data panel ini 

menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep 

antar individu. Perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan karakteristik antar 

individu. Efek individu tersebut parameter tetap yang akan dilakukan estimasi. 

Koefisien slope diasumsikan konstan, tetapi nilai intersep berbeda dengan 

penambahan variabel dummy. Perbedaan tersebut dapat terjadi antar waktu maupun 

individu. Estimasi model ini sering disebut Least Squares Dummy Variable 

(LSDV). Estimasi ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep antar individu. Adapun persamaan regresi model ini 

yaitu: 

Yit = α + iα + X1
itβ + ε 
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3. Random Effect Model (REM) 

Random Effect Model (REM) digunakan untuk mengatasi kelemahan yang 

ada pada FEM. Karena kelemahan FEM salah satunya adalah banyaknya variabel 

dummy yang menyebabkan semakin kecil derajat bebas yang dikhawatirkan akan 

mengurangi informasi dari model yang sebenarnya. REM mengestimasi data panel 

dimana variabel pengganggu kemungkinan saling berhubungan antar individu dan 

antar waktu sehingga data yang dihasilkan lebih rinci dan bervariasi. Pada model 

ini, perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing individu. 

Model ini disebut juga Error Componenet Model (ECM) atau teknik Generalized 

Least Square (GLS). Perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms di masing-

masing cross section. Adapun persamaan regresi model ini yaitu: 

Yit = X1
itβ + vit 

Keterangan: 

vit = ci + dt + e 

ci = Konstanta yang bergantung pada i 

dt = Konstanta yang bergantung pada t 

3.6.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model paling baik yang dapat digunakan untuk analisis regresi 

data panel diperlukan pengujian agar model menghasilkan uji signifikansi yang 

valid. Pengujian tersebut terdiri atas uji chow, uji hausman, dan uji lagrange 

multiplier (Rohmana, 2013). Berikut penjelasan ketiga uji tersebut: 

1. Uji Chow 

Uji Chow merupakan pengujian pertama dalam penentuan model regresi 

data panel untuk melihat antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model yang 

paling baik untuk digunakan dalam estimasi data panel. Adapun hipotesis dan 

kriteria keputusan dalam pengujian ini diantaranya: 

H0 : Menggunakan Common Effect Model 

H1 : Menggunakan Fixed Effect Model 
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Kriteria keputusan dalam pengujian ini yaitu H0 diterima jika F ≥ 0,05 dan 

H0 ditolak jika F < 0,05. Jika Fixed Effect Model yang terpilih dalam pengujian ini, 

maka dilanjutkan melakukan pengujian selanjutnya yaitu Uji Hausman. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model paling tepat antara Fixed 

Effect Model atau Random Effect Model. Adapun hipotesis dan kriteria keputusan 

dalam pengujian ini diantaranya: 

H0 : Menggunakan Random Effect Model 

H1 : Menggunakan Fixed Effect Model 

Kriteria keputusan dalam pengujian ini yaitu H0 diterima jika F ≥ 0,05 dan 

H0 ditolak jika F < 0,05.  

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk memilih model paling tepat antara 

Common Effect Model atau Random Effect Model. Adapun hipotesis dan kriteria 

keputusan dalam pengujian ini diantaranya: 

H0 : Menggunakan Common Effect Model 

H1 : Menggunakan Random Effect Model 

Kriteria keputusan dalam pengujian ini yaitu H0 diterima jika F ≥ 0,05 dan 

H0 ditolak jika F < 0,05. Nilai tersebut dapat diperoleh dari nilai Breusch-Pagan. 

3.6.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear pendekatan 

OLS terdiri atas linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan 

normalitas (Basuki, 2016). Uji asumsi klasik tersebut tidak perlu seluruhnya 

dilakukan dalam regresi data panel karena beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Hampir di setiap model regresi linear uji linearitas tidak dilakukan, 

karena telah diasumsikan bahwa model bersifat linear. 

2. Pada dasarnya uji normalitas tidak termasuk dalam syarat BLUE (Best 

Linear Unbias Estimator) serta berdasarkan beberapa pendapat lain tidak 

menjadikan syarat ini sebagai keharusan. 

3. Autokorelasi hanya dapat terjadi pada data time series. Pengujian ini 

akan menjadi sia-sia ketika dilakukan terhadap data yang tidak berisfat 

time series seperti panel atau cross section. 
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4. Pengujian multikolinearitas perlu dilakukan ketika regresi linear terdiri 

atas lebih dari satu variabel bebas. 

5. Pengujian heteroskedastisitas pada umumnya dapat terjadi pada data 

cross section. Data panel lebih dekat dengan ciri data cross section 

dibandingkan time series. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka uji asumsi klasik yang perlu 

dilakukan pada model regresi data panel yaitu hanya uji multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas (Basuki, 2016). 

1. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah ditemukan korelasi antar 

variabel bebasnya. Variabel bebas dengan nilai korelasi antar variabel bebas yang 

sama dengan nol menunjukkan bahwa variabel tersebut ortogonal (Ghozali, Imam, 

2013a). Lebih lanjut dijelaskan bahwa variabel yang tidak ortogonal menunjukkan 

bahwa antar variabel bebas memiliki korelasi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

analisis matriks korelasi antar variabel independen. Jika nilai tersebut di atas 0,8 

maka antar variabel terdapat korelasi yang cukup tinggi sehingga telah terjadi 

multikolinearitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan menguji model regresi apakah 

terdapat ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

dengan tetap yang disebut dengan homoskedastisitas dan sebaliknya jika berbeda 

disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik dapat ditunjukkan 

dengan adanya homoskedastisitas (Ghozali, Imam, 2013a). Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang dilakukan dengan regresi nilai 

absolut dari residual terhadap variabel bebas yang diperkirakan mempunyai 

hubungan erat dengan varians. Jika nilai probabilitas setiap variabel bebas melebihi 

0,05 sebagai tingkat signifikansi, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel sebagai 

penentu apakah hipotesis tersebut adalah pernyataan yang wajar sehingga hipotesis 

tidak ditolak atau hipotesis tidak wajar sehingga hipotesis ditolak (Suharyadi & 

Purwanto, 2008). Adapun hipotesis dalam penelitian ini diantaranya: 
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1. Hipotesis Penelitian 1: Risiko Kredit berpengaruh terhadap Harga Saham  

Hipotesis Statistik 1 

H0 : β = 0; Risiko Kredit tidak berpengaruh terhadap Harga Saham 

H1 : β ≠ 0; Risiko Kredit berpengaruh terhadap Harga Saham 

2. Hipotesis Penelitian 2: Risiko Pasar berpengaruh terhadap Harga Saham 

Hipotesis Statistik 2 

H0 : β = 0; Risiko Pasar tidak berpengaruh terhadap Harga Saham 

H1 : β ≠ 0; Risiko Pasar berpengaruh terhadap Harga Saham 

3. Hipotesis Penelitian 3: Risiko Kredit dan Risiko Pasar berpengaruh 

terhadap Harga Saham  

Hipotesis Statistik 3 

H0 : β = 0; Risiko Kredit dan Risiko Pasar tidak berpengaruh terhadap 

Harga Saham 

H1 : β ≠ 0; Risiko Kredit dan Risiko Pasar berpengaruh terhadap Harga 

Saham 

3.6.3.1 Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian ini dilakukan untuk memperlihatkan seberapa jauh pengaruh 

secara individual dari variabel independen atau penjelas dalam menerangkan 

variabel dependen (Ghozali, Imam, 2013b). Penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau α : 0,05. Adapun kriteria keputusan pengujian ini 

sebagai berikut: 

a. Nilai p-value < 0,05; H0 ditolak dan H1 diterima 

b. Nilai p-value > 0,05; H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika H0 diterima menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika H0 ditolak menunjukkan 

bahwa variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3.6.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependennya (Ghozali, Imam, 

2013a). Model regresi dikatakan layak apabila model yang diestimasi dapat 
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menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kriteria 

keputusan pengujian ini sebagai berikut: 

a. Nilai p-value < 0,05; H0 ditolak dan H1 diterima 

b. Nilai p-value > 0,05; H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika H0 diterima menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika H0 

ditolak menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, Imam, 2013a). Nilai R2 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


