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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dimana untuk melihat besarnya pengaruh variabel makro seperti inflasi, 

suku bunga, dan nilai tukar (kurs) terhapa indeks harga saham gabungan periode 

2007.1 – 2016.12. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data kuatitatif disini 

berupa data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu 

pada suatu variabel tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 

data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data serta di 

publikasikan pada masyarakat pengguna data.  

2. Sumber data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia 

berupa laporan bulanan Bank Indonesia, Jakarta Stock Exchange (JSX) 

meliputi data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), suku bunga, inflasi, 

kurs rupiah terhadap dolar Amerika (Rp/US$) dengan menggunakan kurs 

tengah yang dihitung atas dasar kurs jual dan kurs beli yang ditetapkan Bank 

Indonesia yang berbentuk data bulanan periode 2007.1 – 2016.12. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pegumpulam data 

adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan mengcopy data-data 

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber 

dokumen/buku-buku, koran, majalah, internet dan lain lain mengenai suku bunga, 

inflasi, kurs rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berupa data 

bulanan perode 2007.1 – 2016.12. 

D. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Analisis deskriptif, dengan menggunakan tabel dan grafik. 

2. Analisis kuantitatif, dilakukan dengan membuat persamaan regresi dengan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai variabel tak bebas dan 

variabel ekonomi makro sebagai variabel bebas. 

E. Metode Analisis 

Dalam penelitian ini akan di uji dengan menggunakan error correction 

model (ECM) yaitu model yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi 

diantara variabel-variabel yang secara individual tidak statisioner agar kembali ke 

nilai equilibiriumnya di jangka panjang, dengan syarat utama berupa keberadaan 

hubungan kointegrasi diantara variabel-variabel penyusunnya. Hubungan 

kointegrasi dapat diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang antara 

variabel-variabel yang tidak statisioner dengan menggunakan program eviews9. 

Dalam menggunakan model regresi linier melalui pendekatan ECM, 

terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebagai berikut: 
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1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) 

Dalam studi ekonometrika, data runtun waktu sangat banyak digunakan 

misalnya data bulanan untuk inflasi, data tahunan untuk anggaran, dan 

sebagainya. Akan tetapi, dibalik begitu pentingnya data tersebut, ternyata data 

runtun waktu menyimpan permasalahn seperti autokorelasi yang menyebabkan 

data menjadi tidak statisioner. Oleh karena itu dalam membuat model-model 

ekonometrika dari data runtun waktu di haruskan menggunaka data yang 

statisioner. Apabila data yang digunakan tidak statisioner akan mengakibatkan 

kurang baiknya model yang diestimasikan dan akan menghasilkan suatu model 

yang dikenal dengan regresi lancung (spurious regression). 

Dari kasus regresi lancung ini, maka dalam praktek, penting untuk di inget 

tidak melakukan analaisis rergresi di anatara variabel runtun waktu Y dan X, jika 

Y dan X masing-masing memiliki akar unit, kecuali pada keadaan dimana X dan 

Y berkointegrasi. (Rosadi, 2012) 

Berdasarkan uaraian di atas, maka Dickey dan Fuller mengenalkan suatu 

uji formal untuk manstatisionerkan data yang dikenal dengan “Unit Root Test” 

atau uji akar unit dengan model sebagai berikut: 

           (3.1) 

Bila persamaan di atas di kurangi Yt-1 sisi kanan, maka akan di peroleh: 

          (3.2) 
     

           (3.3) 

Atau dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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Berdasarkan persmaan (3.3) maka dapat dibuat hipotesis: 

H0 : β = 0 

H1 : β ≠ 0 

statistik uji yang di berikan untuk hipotesis di atas adalah 

• H0 diterima jika τ < nilai statistik DF (Dickey-Fuller) artinya Yt mempunyai 

akar unit atau Yt tidak statisioner 

• H0 ditolak jika τ > nilai statistik DF (Dickey-Fuller) artinya Yt tidak 

mempunyai akar unit atau Yt statisioner 

2. Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi dilakukan apabila data tidak statisioner pada waktu uji 

kestasioneran. Uji derajat integrasi dimaksudkan untuk menegtahui pada derajat 

berapakah data akan statisioner. Dalam kasus di mana data yang digunakan tidak 

statisioner. Granger dan Newbold (Nachrowi, 2006) berpendapat bahwa regresi 

yang menggunakan data tersebut baiasanya memepunyai R2 yang relatif tinggi 

namun memiliki statistik durbin watson yang rendah. Ini memberikan indikasi 

bahwa regresi yang dihasilkan adalah regresi lancung. Secara umum apabila suatu 

data memerlukan deferensiasi samapai ke d, maka dapat dinyatakan sebagai I (d). 

3. Estimasi persamaan jangka panjang 

Persamaan regresi jangka panjang dari indeks harga saham gabungan di 

rumuskan sebagai berikut: 
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Dimana: 

Yt  : indeks harga saham gabungan (Poin) 

X1  : tingkat inflasi (%) 

X2  : tingkat suku bunga (%) 

X3  : nilai tukar rupiah (Rp) 

β0   : Konstanta 

β1 β2 β3  : Koefisien X1 X2 X3  

ut   : error term 

4. Uji Kointegrasi 

Data yang berkointegrasi menunjukkan bahwa data memiliki 

keseimbangan jangka panjang. Kointegrasi dapat diuji dengan membuat residual 

dari persamaaan regresi di bawah ini: 

 
 

 

Residual atau  di analisis dengan menggunakan uji unit root dan diasumsikan 

memiliki hasil yang statisioner pada tingkat level sehingga dapat dikatakan antar 

variabel saling berkointegrasi. 
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5. Estimasi persamaan jangka pendek 

Jika data yang digunakan saling terjointegrasi, maka terdapat hubungan 

jangka panjang atau keseimbangan antar variabel. Untuk hubungan jangka pendek 

mungkin terjadi ketidakseimbangan sehingga error dapat diperlukan sebagai 

persamaan regresi error equilibirium. Terminologi error ini dapat digunakan untuk 

mengikat hubungan jangka pendek  variabel dependennya pada nilai jangka 

panjangnya. 

Teori representasi Granger menjelaskan apabila dua variabel X dan Y 

adalah kointegrasi, hubungan antar keduanya bisa dinyatakan dalam ECM atau 

persamaan jangan pendek seperti  persamaan berikut: 

 

Dimana: 

  = error term white noise 

 = nilai lag dari error term 

Pada persamaan jangka pendek atau persamaan ECM- nya dapat dilihat bahwa 

 tergantung pada , , dan bergantung pada keseimbangan error term. 

Diasumsikan  adalah nol dan  positif yang berarti nilai Yt-1 terlalu 

tinggi untuk mencapai keseimbangan, dan  diekpektasikan negatif sehingga 

nilai  negatif sehingga  akan negatif untuk mengembalikan 

keseimbangan. Berarti Yt berada diatas nilai keseimbangan yang akan menurun 
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pada priode selanjutnya untuk menyeimbangkan error keseimbangan yang disebut 

ECM 

6. Partial Adjusment Model 

Model Penyesuaian Parsial (PAM) mengasumsikan keberadaan suatu 

hubungan equilibrium jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi. 

Dalam jangka pendek, yang terjadi adalah disequilibrium. Dengan mekanisme 

penyesuaian parsial, proporsi disequilibrium pada suatu periode dikoreksi pada 

periode berikutnya. Proses penyesuaian ini menjadi alat untuk merekonsiliasi 

perilaku jangka pendek dan jangka panjang. Berlandaskan konsep ini, hubungan 

jangka panjang menjadi bisa diestimasi melalui hubungan jangka pendek. Adapun 

syarat terpenuhinya suatu Model Penyesuaian Parsial adalah koefisen λ diantara 0 

sampai 1 dan signifikan. Untuk menyatakan kuat tidaknya hubungan linier antara 

variabel bebas dan variabel tak bebas dapat diukur dari koefisien korelasi 

(coefficient correlation) atau R, dan untuk dapat mengetahui besarnya sumbangan 

(pengaruh) dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas dapat dilihat dari 

koefisien determinasi (coefficient of determination) atau R2 (Gujarati, 2003). 

Adapun penyusunan Model Penyesuaian Parsial sebagai berikut; 

Persamaan Jangka Panjang 

 

 Penataan dan subtitusi persamaan adjustment 
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 Subtitusi; 

Yt = δ(β0+ β1 X1t + β2 X2t + β3 X3t + εt + (1- δ)Yt-1 

Yt = δβ0+ δβ1 X1t +δ β2 X2t + δβ3 X3t + δεt + (1- δ)Yt-1 

Parameterisasi model jangka pendek dalam penelitian ini sebagai berikut  

Yt = α0+ α1 X1t + α2 X2t + α3 X3t +λ Yt- 1 + vt 

Keterangan : 

α0 = δβ0 , Konstanta dalam jangka pendek 

α1 = δβ1 , Pengaruh X1 dalam jangka pendek 

α2 = δβ2 , Pengaruh X2 dalam jangka pendek 

α3 = δβ3 , Pengaruh X3 dalam jangka pendek 

λ  = (1 - δ) 

Y  = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

X1 = Suku Bunga (%) 

X2 = Tingkat Inflasi (%) 

X3 = Nilai Tukar (Rp) 

7. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

suatu model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan 

penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari 

masalahmasalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi maupun uji 

linearitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji terhadap asumsi 
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klasik, apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tidak, agar model 

penelitian ini layak untuk digunakan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menegtahui apakah error term 

mendekati distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunaka uji jarque-berra dengan statistik uji yaitu: 

 

Dimana: 

n = Jumlah Pengamatan 

S = Koefisien Skewness 

K = Koefisie Kurtosis 

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 = error berdistribusi normal 

H1 = error tidak berdistribusi normal 

Jika nilai propabilitas statistik uji jarque-berra lebih besar dari pada α = 0,05 

maka terjadi normalitas sehingga H0 ditolak 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adnya korelasi diantara anggota observasi yang 

diurutkan menurut ruang dan waktu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

digunakan uji Durbin Watson. Statistik uji Durbin Watson dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Dalam uji Durbin Watson terdapat dua titik kritis yang digunakan, yaitu 

Upper critical value (du) dan Lower critical value (dL). Kriteria deteksi 

autokorelasi dengan statistik uji Durbin-Watson yaitu: 

1)   Jika d>dL atau d > 4-dL maka H0 di tolak 

2)   Jika dU < d < 4-dU maka gagal tolak H0 

3)   Jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, maka uji durbin-Watson tidak 

menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive). 

 

   

 

 

 

Gambar 3.1: Kriteria Uji Durbin Watson 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana semua gangguan yang 

muncul dalam fungsi regresi tidak memiliki varians yang sama. Untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji White. 

Statistik uji white dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Dimana: 

n = Jumlah Observasi 

R2 = Nilai Koefisien Determinasi 

dengan hipotesi sebagai berikut: 

H0 = tidak terjadi hetero 

0 dL
 

dU 4-dU 4-dL 4 

Terima 
H0

  
 

  
  

Tolak  
H0 Terima 

H1 Korelasi 
Positif 

Korelasi 
Negatif 

inconclusive inconclusive 
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H1 = terjadi hetero 

Jika nilai prob. Chi-square dari Obs*R-Square lebih kecil dari pada α = 0,05 

maka terjadi heterokedastisitas. 

d. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan antara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan model regresi. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat menggunakan koefisien 

korelasi pearson. Misalnya Korelasi atara X1 dan X2 yang dihitung dengan 

Rumus: 

 

Dapat menunjukkan adanya multikolinieritas jika r12 ≥ 0,8 

8. Pengujian Hipotesis 

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 

kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang 

melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari 

distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk 

mengolah Ho dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang 

ada (Gujarati, 2003). 

a. Koefisisen Determinasi (R2) 

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya 

konstribusi variasi Y dalam kaitannya dengan persamaan IHSG = bo + b1 

inflasi + b2 bunga + b3 kurs. Koefisien determinasi juga digunakan untuk 

menentukan apakah regresi berganda IHSG terhadap inflasi, suku bunga dan 
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kurs sudah tepat untuk digunakan sebagai pendekatan atas hubungan linier 

variabel berdasarkan hasil observasi (Gujarati, 2003). Nilai R² disebut juga 

koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model regrsi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (goodness of fit test). Nilai koefisien detreminasi diperoleh dengan 

menggunakan formula: 

         

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dari satu (0<R2<1). 

Nilai R2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variable 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya 

nilai R2 yang mendekati satu berarti independen memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan uji determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, karena setiap 

tambahan satu variabel independen berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

b. Uji over all (uji F) 

Uji F dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi, suku bunga, 

nilai tukar, dan residual atau error priode bulan sebelumnya terhadap indeks 

harga saham gabungan. Statistik uji F dapat dihitung dengan rumus: 

 

Dimana: 

R2 = Koefisien Determinasi 
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k =Jumlah Variabel Bebas 

n = Jumlah Sampel 

Uji hipotesa yang diakukan yaitu: 

H0 = β1 = β2 = β3 = 0, dengan kata lain seluruh variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 

H1 ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, dengan kata lain seluruh variabel bebas berpengaruh 

terhadap indeks harga saham gabungan 

Kriteria pengujian 

1. Jika probabilitas F hitung ≤ α = 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Jika probabilitas F hitung ≥ α = 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

c. Uji parsial (uji t) 

Uji t merupakan pengujian untuk mengetahui apakah suatu variabel 

bebas secara parsial atau individu berpengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel terikat. Statistik uji t dapat di hitung dengan Rumus: 

 

Dimana: 

 = Perkiraan Regresi Hasil Observasi 

Β = Parameter Yang Dinyatakan Dalam H0 

Se(β) = Standar Deviasi Observasi 

Uji hipotesa yang dilakukan untuk variabel inflasi yaitu: 

H0 : β = 0, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan 
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H1 : β ≠ 0, variabel inflasi  berpengaruh signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan 

Uji hipotesa untuk variabel suku bunga yaitu: 

H0 : β = 0,variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan 

H1 : β ≠ 0, variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan 

Uji hipotesa untuk variabel nilai tukar yaitu: 

H0 : β = 0,variabel nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan 

H1 : β ≠ 0, variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan 

Jika nilai prob. Lebih kecil dari pada nilai signifikan α = 0,05 atau nilai t- 

statistik lebih besar dari pada nilai t-tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

F. Variable penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variable Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Indeks Harga Saham gabungan (IHSG), sedangkan 

variabel bebasnya adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar (kurs). 
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2. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat 

variabel independen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) adalah indeks harga yang

merupakan gabungan harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Pengukuran yang dilakukan adalah dalam satuan poin.

b. Inflasi

Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang secara umum yang terjadi

terus menerus. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang

diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Pengukuran yang

digunakan adalah dalam satuan persen.

c. Suku Bunga

suku bunga adalah tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank

Indonesia. Data suku bunga  untuk tahun 2007 – 2016 digunakan tenor 1

bulan. Pengukuran yang digunakan adalah dalam satuan persen.

d. Nilai tukar

Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang

negara lain. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs dolar Amerika

terhadap rupiah yang dihitung berdasarkan kurs tengah yang dihitung

berdasarkan kurs jual dan kurs beli diatur oleh Bank Indonesia.


