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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Yang menjadi objek penelitian adalah Solvabilitas, Rentabilitas, dan Harga 

saham. Sedangkan yang menjadi subjek penelitiannya adalah perusahaan Bank 

Rakyat Indonesia , Tbk. Yang bertempat di wilayah indonesia. 

 3.1.1 Sejarah dan Profil Bank Rakyat Indonesia, Tbk. 

              Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan 

di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga 

keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). 

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah 

pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan 

kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara 

waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 

dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu 

melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan 
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(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 

Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden 

(Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia 

dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan 

selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank 

tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank 

Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan 

nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi 

Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).  

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang 

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah 

menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan 

Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan 

publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih 

digunakan sampai dengan saat ini. 
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3.1.2 Visi, Dan Misi Perusahaan.  

3.1.2.1 Visi 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

3.1.2.2 Misi  

1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta 

praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

3.1.3 Produk Perusahaan 

  

a) Britama  

Britama merupakan salah satu jenis tabungan masyarakat di Bank 

Rakyat Indonesia yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat serta 

frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi 

dan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Setoran awal pada saat 

pembukaan Britama minimal sebesar Rp 100.000,-. 

b) Simpedes                                                                                                               
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Simpedes Merupakan simpanan yang masuk dalam kelompok 

tabungan. Simpedes merupakan simpanan masyarakat pedesaan di BRI 

unit, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi 

penarikannya tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi. Simpedes 

dikenalkan kepada masyarakat sejak November 1984, yang bertujuan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat guna menunjang sumber dana 

kupedes. Setoran awal pada saan pembukaan tabungan Si7mpedes 

minimal sebesar Rp 100.000,-. Produk Simpedes hanya dilayani di kantor 

BRI unit. 

c)   Deposito BRI (DepoBRI) 

Merupakan simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan antara nasabah 

penyimpan dengan pihak bank yang bersangkutan. Deposito BRI (Depo 

BRI).  

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Metode Penelitian yang digunakan 

Metode penelitian merupakan 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 dalam bidang bisnis (Sugiyono, 

2012:5).  
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis dan metode korelasional. Dengan menggunakan metode penelitian akan 

diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga 

kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.  

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. (Mohamad Nazir, 2011 : 54). 

  Sedangkan metode korelasional adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas (independent) dengan 

variabel terikat (dependent) (Riduwan & Kuncoro, 2012:61).  

3.2.2 Operasionalisasi Variabel  

Operasionalisasi Variabel atau operasional suatu variabel menurut 

Sugiyono (2010:38) adalah “Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, 

serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga 

pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai 

dengan judul penelitian yang penulis pilih yaitu “ Pengaruh Solvabilitas dan 
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Rentabiltas terhadap Harga saham”, maka terdapat variabel yang terdiri dari tiga 

variabel independen dan satu variabel dependen sebagai berikut : 

1) Variabel Bebas / Independent (Variabel X)  

Variabel Bebas menurut Sugiyono (2012:59) adalah “Variabel yang 

mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel bebas 

adalah Solvabilitas dan Rentabilitas (X). Untuk mengukur menggunakan : 

a. Solvabilitas 

Yaitu menggunakan Debt To Equity Ratio : 

 

 DER   
                

                        
  

       (Irham, 2011: 128) 

Semakin besar nilai Debt To Equity Ratio menandakan bahwa strukur 

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap 

ekuitas. Semakin tinggi Debt To Equity Ratio (DER) mencerminkan risiko 

perusahaan relatif tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-

saham yang memiliki Debt To Equity Ratio (DER) yang tinggi. 

b. Rentabilitas 

Yaitu dengan menggunakan Return on Assets : 

Return on Assets   
           

            
        

Return on Assets yaitu Rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan 

(laba) secara keseluruhan. 
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2) Variabel Terikat/Dependent (Variabel Y)  

Variabel Terikat menurut Sugiyono (2012:59) adalah “Variabel  yang  

dipengaruhi   atau   yang  menjadi  akibat  karena  adanya variabel independen 

(bebas)”. Perubahan Harga Saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang 

akan diterima oleh pemilik saham dikemudian hari.  

 Menurut Anoraga(2001 : 100), : 

“Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti 

penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan” 

IHS  
  

  
        

Sudjana (2000: 6) 

 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 

 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 
Variabel Definisi Operasional Indikator Satuan Skala  

Solvabilitas  
(X1) 

 

Solvabilitas adalah suatu 
kemampuan suatu perusahaan untuk 
dapat membayar hutang-hutangnya 
jika pada saat itu perusahaan 
dibubarkan. Buchari Alma (2003: 
229) 

 

DER=  
                

                        
 

   % Rasio 

Rentabilitas 
(X2) 

Kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode 
tertentu. Bambang Riyanto (2011: 
35) 
 

ROA= 
           

            
        

 

%  Rasio  
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Harga Saham 
(Y) 

Kenaikan atau Penurunan yang 
terjadi pada harga saham 
 

IHS  
  

  
        

 

  

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

  3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data 

sekunder yaitu penelitian melalui buku-buku literatur, sumber data dan informasi 

lainnya yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukan 

nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya (Sugiyono, 2006). 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi 

pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, 

meneliti dan menelaah berbagai bacaan (literatur) yang mencakup buku-buku, 

makalah, hasil penelitian terdahulu,  jurnal dan artikel. Sehingga peneliti dapat 

memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan. 

 Metode dokumentasi yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melihat, membaca dan mencatat data-data. Data sekunder 

ini terdiri dari laporan laba rugi dan laporan arus kas PT. Bank Rakyat Indonesia. 

Tbk yang diambil dari Pojok Bursa Universitas Siliwangi. 
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3.2.4 Paradigma Penelitian 

 Sugiyono (2009:36) mengemukakan: “paradigma penelitian merupakan 

pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus 

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu di jawab melalui 

penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis atau jenis dan 

jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang digunakan. Sesuai dengan judul 

penelitian “Pengaruh Solvabilitas dan Rentabilitas Terhadap Harga Saham pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.” Maka paradigma penelitiannya adalah:    

 

                

             X1                                         

    

Y                   Y 

 

                                                 

 

 

Gambar 3.1 

Paradigma penelitian 

 

3.2.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas 

(independent variable) yakni Solvabilitas (X1), Rentabilitas (X2), sedangkan 

untuk variabel tidak bebas (dependent variable) adalah Harga Saham (Y). 

r
 x1x2 

X2 

ρ
yx2 

ρ
yx1 

   ρ
y€ 

    € 
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Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis), tujuan 

digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh 

seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui antara 

variabel X. Dalam analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel 

secara bersama-sama. Selain itu, tujuan dilakukannya analisis jalur adalah untuk 

menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel 

penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat. Berdasarkan 

keterangan diatas, akan diterjemahkan sebuah diagram jalur pada Gambar 3.2. 

 

 

                

             X1                                         

    

Y                   Y 

 

                                                 

 

 

Gambar 3.2 

Diagram Jalur 

 

Keterangan: 

X1  = Solvabilitas 

X2  = Rentabilitas 

   = Harga saham 

 r
 x1x2 

X2 

ρ
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ρ
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Ɛ  = Faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel Y 

r
 x1x2  = Koefisien korelasi variable X1 dengan X2 

      = Koefisien jalur antar variabel X1 terhadap variabel Y 

      = Koefisien jalur antar variabel X2 terhadap variabel Y 

r
 x2x1  = Koefisien korelasi variabel X2 terhadap variabel X1 

     = Koefisien jalur ɛ terhadap variabel Y 

Dari struktur path analysis di atas, terdapat beberapa langkah-langkah yang 

digunakan: 

Rumus koefisien sebagai berikut: 

   
                  

√               }                }
 

 

Sedangkan pengaruh variabel lainnya  

       √          

(Sitepu, 2001: 30) 

Menguji koefisien jalur        

           

           

 Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X1X2 dengan Y 

maka dipergunakan analisis path. Sehubungan terdapat tiga variabel bebas X1X2 

maka menurut Sitepu (2004: 4) besarnya pengaruh antara variabel penyebab  
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dengan variabel akibat dapat didasarkan kepada koefisien jalur dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Membuat diagram jalur yang mencerminkan proposisi hipotetik yang 

diajukan, lengkap dengan persamaan strukturalnya sehingga dapat 

menterjemahkan hipotesis penelitian yang kita ajukan ke dalam diagram jalur, 

sehingga bisa tampak jelas variabel apa saja yang merupakan variabel 

independen dan variabel dependen. 

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari -1≤ r 

≤ 1. Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, r = 0 artinya tidak 

ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Besarnya koefisien 

korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi koefisien korelasi nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

Sumber: Riduwan (2005: 138) 

2. Menghitung matriks korelasi antar variabel 

              

  [

            

       

  
  

] 
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Formula untuk menghitung koefisien korelasi yang dicari adalah 

menggunakan product moment coefficient dari karl pearson. Alasan 

penggunaan teknik koefisien korelasi dari karl pearson ini adalah karena 

variabel-variabel yang hendak dicari korelasinya memiliki skala pengukuran 

interval. Formulanya: 

 

  
                     

√[           ][           ]
 

3. Identifikasikan substruktur dan persamaan yang akan dihitung koefisien 

jalurnya. Misalkan saja dalam substruktur yang telah kita identifikasi terdapat 

sebuah variabel independen dan sebuah (selalu hanya sebuah) variabel 

dependen Xu yang dinyatakan oleh persamaan: 

 

                                    
 

 

 

Kemudian hitung matriks korelasi antara variabel independen yang menyusun 

substruktur tersebut. 

 

            

 

  [

            

       

  
  

] 
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4. Menghitung matriks invers korelasi variabel independen dengan rumus: 

          

    [

          

       

  
   

] 

 

5. Menghitung semua koefisien jalur ρxuxi dimana i = 1,2,3,…k; melalui rumus  

[
 
 
 
 
     

     

 
     

]
 
 
 
 

 = [

          

       

  
   

] [

     

     

 
     

] 

Untuk menghitung koefisien korelasi maka digunakan rumus sebagai berikut: 

      
            

  
       

 
       

 
   

√ [            
 
      

   |       (    
 
   )

  
   ]

 

 

Selanjutnya untuk menghitung besarnya koefisien determinasi digunakan 

rumus sebagai berikut: 

       (          )   (      
         

      
) [

     

     

 
     

] 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel lainnya atau faktor 

residu/sisa dapat ditentkan melalui rumus sebagai berikut: 
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 √               

 Dimana:                      
 
    

Untuk Mencari pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat disajikan melalui formula yang disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 

Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan  

Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian 

 

1 2 3 4 

No. Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung Jumlah 

Pengaruh 

 

 

1 

Y      X1           Y : (ρyx1 
   A 

 (ρyx1            (ρyx2) B 

Total Pengaruh X1 terhadap Y = A + B  C 

 

 

2 

Y      X2        Y :  (ρyx2 
   D 

 (ρyx2            (ρyx1) E 

Total Pengaruh X2 terhadap Y = D + E F 

 Total  Pengaruh X1, X2 terhadap Y = C + F G 

 

Dalam proses perhitungan path analisys di atas, penulis akan 

menggunakan bantuan SPSS Versi 16.00 dan Microsoft Excel 
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3.2.6 Pengujian Hipotesis 

Adapun pengujian hipotesis penelitian yang akan penulis lakukan dengan 

prosedur sebagai berikut: 

a. Hipotesis Operasional 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

1) Secara Simultan 

Ho:
ρ
yx1=

ρ
x2 =  0 Solvabilitas , Rentabilitas secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

Ho:
ρ
yx1=

ρ
x2 

 
 
 
 

Ho 
ρ
yx1=

ρ
x2            

≠  0 

 
 
 
 
: 

Solvabilitas, Rentabilitas secara simultan 

berpengaruh terhadap Harga Saham pada PT.Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk 

Hubungan Solvabilitas dengan Rentabilitas pada 

PT. Bank BRI 

2) Secara Parsial 

 

 
ρ
yx1  =0 Solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada PT.Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk 

 
ρ
yx1 ≠0 Solvabilitas secara parsial  berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada PT.Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk 

 
ρ
yx2 =0 Rentabilitas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham pada PT.Bank 
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Rakyat Indonesia, Tbk 

 
ρ
yx2 ≠0 Rentabilitas secara parsial  berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada PT.Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk 

b. Uji Signifikan 

Untuk menguji signifikan dilakukan pengujian yaitu: secara simultan 

menggunakan uji F secara parsial menggunakan uji t (t-test). 

1) Uji t (t-test) 

Uji keberadaan koefisien (b1) dilakukan dengan statistik t. Hal dilakukan 

untuk menguji koefisien regresi parsial dari variabel independennya. Uji t 

digunakan untuk melihat signifikan keofisien regresi secara individual, yaitu 

untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial.    
 √   

√    
          ………………………………….…(Sudjana, 2005:380) 

2) Uji F 

Digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel.  

F = 
    

              
   ………………………………...(Sudjana, 2004:385) 

3) Kriteria uji 

a. Tolak Ho jika thitung > ttabel 

Terima Ho jika thitung ≤ ttabel 

b. Tolak Ho jika tabelhitung FF   

Terima Ho jika tabelhitung FF 
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4) Simpulan 

Menyimpulkan Ho diterima atau ditolak sesuai dengan kaidah keputusan. 

 


