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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Penelitian ini 

memberikan gambaran secara umum tentang bahasan yang diteliti dalam 

bentuk data atau angka yang kemudian dianalisa, diklasifikasi dan 

diinterpretasikan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Sugiyono, 2013). Menurut Kuncoro (2011) data dapat 

diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

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

berupa data time series yaitu data yang disusun menurut waktu pada 

suatu variabel tertentu. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari berbagai sumber yaitu tingkat suku bunga SBI dan kurs 

rupiah yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dengan alamat 

situsnya www.bi.go.id. Harga minyak dunia diperoleh dari situs resmi 

harga standar minyak dunia West Texas Intermediate dengan alamat situsnya 

www.research.stlouisfed.org. Harga emas dunia diperoleh dari situs resmi 

harga emas dunia dengan alamat situsnya www.goldfixing.com, sedangkan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 

225 dan Indeks Hang Seng diperoleh pada situs resmi finance.yahoo.com. 

Keseluruhan data yang digunakan adalah data per bulan selama periode 

pengamatan antara tahun 2013 - 2017. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, benda-

benda yang menarik peneliti untuk ditelaah (Indrawati, 2015). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data IHSG, Tingkat 

suku bunga SBI, Kurs Dolar terhadap Rupiah, Harga Minyak Dunia 

(berdasar standar West Texas Intermediate), Harga Emas Dunia, Indeks 

Dow Jones, Indeks Nikkei 225, serta Indeks Hang Seng.  

2. Sampel 

Sampel adalah anggota-anggota populasi yang terpilih untuk 

dilibatkan dalam penelitian, baik untuk diamati, diberi perlakuan, 

http://www.bi.go.id/
http://www.research.stlouisfed.org/
http://www.goldfixing.com/
http://www.finance.yahoo.com/
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maupun dimintai pendapat tentang yang sedang diteliti (Indrawati, 

2015). Adapun sampel penelitian ini diambil setelah memenuhi 

beberapa kriteria yang berlaku bagi penerapan definisi operasional 

variabel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode purposive sampling, yaitu sampel yang ditarik 

dengan menggunakan pertimbangan. Kriteria pemilihan sampel yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data diperoleh dari 

finance.yahoo.com. Data yang digunakan adalah data tiap akhir bulan 

selama periode amatan antara tahun 2013 - 2017. 

b. Tingkat Suku Bunga SBI. Data diperoleh dari situs www.bi.go.id. Data 

yang digunakan adalah data tiap akhir bulan selama periode amatan 

antara tahun 2013 - 2017. 

c. Kurs Rupiah. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Data kurs 

diambil dari situs www.bi.go.id. Data yang digunakan adalah nilai kurs 

jual akhir bulan selama periode amatan antara tahun 2013 - 2017. 

d. Harga Minyak Dunia. Pada penelitian ini harga minyak dunia yang 

digunakan adalah standar West Texas Intermediate. Data harga minyak 

dunia diambil dari www.research.stlouisfed.org. Data yang digunakan 

adalah data tiap awal bulan selama periode amatan antara tahun 2013 - 

2017. 

e. Harga Emas Dunia. Harga emas yang digunakan adalah harga emas 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.research.stlouisfed.org/
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penutupan pada sore hari (harga emas Gold P.M). Data harga emas 

dunia diambil dari www.goldfixing.com. Data yang digunakan adalah 

data rata- rata harga emas bulanan selama periode amatan antara tahun 

2013 - 2017. 

f. Indeks Dow Jones. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari www.finance.yahoo.com. Data yang digunakan adalah data tiap 

akhir bulan selama periode pengamatan antara tahun 2013 - 2017. 

g. Indeks Nikkei 225. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari www.finance.yahoo.com. Data yang digunakan adalah tiap akhir 

bulan selama periode pengamatan antara tahun 2013-2017. 

h. Indeks Hang Seng. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari www.finance.yahoo.com. Data yang digunakan adalah tiap akhir 

bulan selama periode pengamatan antara tahun 2013-2017. 

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang 

telah disebutkan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 60 sampel (2013 - 2017). Alasan pemilihan 

periode tahun yang digunakan adalah untuk mendapatkan hasil yang 

lebih akurat sesuai dengan keadaan sekarang ini. Pemilihan data 

bulanan adalah untuk menghindarkan bias yang terjadi akibat kepanikan 

pasar dalam mereaksi suatu informasi, sehingga dengan penggunaan 

data bulanan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

 

http://www.goldfixing.com/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.finane.yahoo.com/
http://www.finane.yahoo.com/
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D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang mempunyai 

nilai dan nilai tersebut dapat berbeda-beda dan dapat berubah. Nilai 

suatu objek dalam waktu yang berbeda-beda, dan objek yang 

berbeda dalam suatu waktu yang sama bisa memiliki nilai yang 

berbeda (Indrawati, 2015). Pada umumnya variabel dibedakan 

menjadi 2 jenis, yakni variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (dependen). Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori 

yang telah dipaparkan, variabel dependen dan independen yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG merupakan indeks 

harga saham gabungan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia setiap hari. 

b. Variabel Independen 

Variabel-variabel independen yang akan diuji dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1) Tingkat Suku Bunga SBI 

2) Kurs Rupiah 

3) Harga Minyak Dunia 

4) Harga Emas Dunia 
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5) Indeks Dow Jones 

6) Indeks Nikkei 225 

7) Indeks Hang Seng 

2. Definisi Operasional 

Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini: 

a. Indeks Harga Saham Gabungan 

Indeks Harga Saham Gabungan (dalam Bahasa 

Inggris disebut juga Jakarta Composite Index, JCI, atau JSX 

Composite) merupakan salah satu indeks pasar saham yang 

digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG 

digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham di 

BEI, indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham 

biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI 

(www.idx.co.id, 2016). 

b. Tingkat Suku Bunga SBI 

Suku bunga SBI adalah tingkat suku bunga SBI 

tahunan yang dikeluarkan tiap bulan. Tingkat bunga ini 

diharapkan dapat mewakili tingkat bunga secara umum, 

karena kenyataannya tingkat bunga yang berlaku di pasar, 

fluktuasinya mengikuti SBI. 

c. Kurs Rupiah 

Kurs rupiah adalah nilai tukar sejumlah rupiah yang 

diperlukan untuk membeli satu US$. 

http://www.idx.co.id/
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d. Harga Minyak Dunia 

Harga minyak dunia adalah harga minyak mentah 

dunia yang diukur dari harga spot pasar minyak dunia. Saat 

ini patokan harga minyak mentah  yang umum digunakan 

adalah West Texas Intermediate (WTI) atau light-sweet. 

Minyak mentah yang diperdagangkan di West Texas 

Intermediate (WTI) adalah minyak mentah yang berkualitas 

tinggi (useconomy.about.com, 2016). 

e. Harga Emas Dunia 

Harga emas dunia adalah harga standar pasar emas 

London yang dijadikan patokan harga emas dunia. Dimana 

sistem yang digunakan dikenal dengan London Gold Fixing. 

Proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu 

pukul 10.30 (Gold A.M) dan pukul 15.00 (Gold P.M). Mata uang 

yang digunakan dalam menentukan harga emas adalah Dolar 

Amerika Serikat, Poundsterling Inggris dan Euro. Harga yang 

digunakan sebagai patokan harga kontrak emas dunia adalah 

harga penutupan atau Gold P.M (www.goldfixing.com, 2015). 

f. Indeks Dow Jones 

Indeks Dow Jones adalah indeks yang digunakan 

untuk mengukur performa komponen industri di pasar 

saham Amerika Serikat, dimana Indeks Dow Jones 

Industrial Average pada awalnya terdiri dari 12 saham dari 

berbagai industri terpenting di Amerika Serikat. Sekarang 

http://www.useconomy.about.com/
http://www.goldfixing.com/
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ini pemilihan daftar perusahaan yang berhak tercatat dalam 

Index Dow Jones Industrial Average dilakukan oleh editor 

dari Wall Street Journal. Pemilihan ini didasarkan pada 

kemampuan perusahaan, aktivitas ekonomi, pertumbuhan 

laba dan lain-lain. Perusahaan yang dipilih pada umumnya 

adalah perusahaan Amerika yang kegiatan ekonominya 

telah mendunia (www.wikipedia.org, 2016). 

g. Indeks Nikkei 225 

Indeks Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham 

untuk Bursa Efek Tokyo (Tokyo Stock Exchange - TSE). 

Indeks ini telah dihitung setiap hari oleh harian Nihon Keizai 

Shimbun (Nikkei) sejak 7 September 1950. Metode 

perhitungannya menggunakan perhitungan harga rata-rata 

(unit dalam yen), dan komponennya ditinjau ulang setahun 

sekali. Saham perusahaan yang tercatat dalam Indeks Nikkei 

225 merupakan saham yang paling aktif diperdagangkan 

dalam bursa efek Tokyo (en.wikipedia.org, 2016). 

h. Indeks Hang Seng 

Indeks Hang Seng adalah sebuah indeks pasar saham 

berdasarkan kapitalisasi di Bursa Saham Hong Kong. 

Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor 

perubahan harian dari perusahaan - perusahaan terbesar di 

pasar saham Hong Kong dan sebagai indikator utama dari 

performa pasar di Hong Kong (id.wikipedia.org, 2016). 

http://(www.wikipedia.org/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi 

dari berbagai macam sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, dimana 

peneliti tidak terlibat dalam pengambilan data dan hanya sebagai pengamat 

independen.  Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data 

yang berupa angka-angka (Sugiyono, 2013:13). Selain itu pengumpulan 

data dan informasi dilakukan dengan cara mengambil dari internet, artikel, 

jurnal, dan mempelajari dari buku-buku pustaka yang mendukung proses 

penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis 

data time series adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

autokorelasi, uji heteroskedasitas, uji multikolinieritas, dan uji 

normalitas, dan uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda (uji F 

secara simultan, uji t secara parsial dan uji Koefisien Determinasi (R
2
)). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data 

yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Normalitas 

dapat dideteksi dengan menggunakan uji Jarque- Berra (JB) dan 

metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode Jarque- 
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Berra test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis. 

Distribusi residual data yang normal mempunyai nilai koefisieen 

skewness = 0 dan nilai kurtosis < 3. Apabila nilai skewness ≠ 0 dan 

nilai kurtosis > 3 hal ini berarti residual data tidak terdistribusi dengan 

normal dan menunjukkan adanya fenomena time variying volatility 

(Widarjono, 2005). Statistik Uji Jarque-Berra (JB) dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut (Gujarati, 2013): 

JB = n ( 
𝑆2 

+ 
𝐾−32

) 

                                    6        24 

Keterangan:  

S = Skewness 

K = Kurtosis 

n = Jumlah sampel 

Pengujian ini didasarkan pada perbandingan antara nilai 

Jarque-Berra (x
2
 hitung) dengan x

2
 tabel chi square, dengan syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Jika nilai Jarque-Berra (x
2
 hitung) < x

2
 tabel chi square maka 

H0 ditolak yang berarti residual tidak terdistribusi normal. 

b. Jika nilai Jarque-Berra (x
2
 hitung) > x

2
 tabel chi square maka 

H0 diterima yang berarti residual terdistribusi normal. 

Pengujian ini juga dapat didasarkan pada perbandingan antara 

nilai probability dengan nilai signifikansi 0,05, dengan syarat-syarat 

sebagai berikut: 
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a. Jika nilai probability < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti 

residual tidak terdistribusi normal. 

b. Jika nilai probability > 0,05 maka H0 diterima yang berarti 

residual terdistribusi normal. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis berguna mengetahui variabel independen yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan persamaan OLS Regresi (Ordinary Least Square 

Regression). Pada penelitian ini, data diolah dengan menggunakan 

software computer. Analisis regresi merupakan studi mengenai 

ketergantungan variabel independen dengan tujuan mengestimasikan 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2013). 

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 

variabel independen atau lebih (explanatory) terhadap satu variabel 

dependen dan umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5 + b6X6 + b7X7 + e 

Keterangan : 

Y    = IHSG 

a     = konstanta 

b     = koefisien garis regresi  

X1   = tingkat suku bunga SBI  
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X2   = kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

X3   = harga minyak dunia 

X4   = harga emas dunia 

X5   = Indeks Dow Jones 

X6   = Indeks Nikkei 225 

X7   = Indeks Hang Seng 

e       = standar error 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 atau periode sebelumnya (Ghozali, 

2013). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain, 

untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak.  

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif 

jarang terhadap “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu 

atau kelompok berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Durbin Watson (DW test). Uji ini hanya digunakan untuk korelasi tingkat 

satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(Konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lain diantara variabel 

bebas (Ghozali, 2013:38). Dasar yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan secara umum diperlihatkan dalam tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Tabel Durbin-Watson (D-W) 

Dw Kesimpulan 

Kurang dari 1,34(<dl) Ada autokorelasi 

1,34 – 1,85 (dl – du) Tanpa kesimpulan 

1,85 – 2,15 (du- 4 -du) Tidak ada autokorelasi 

2,15 -2,66 (4-du - 4-dl) Tanpa kesimpulan 

Lebih dari 2,66 (>4-dl) Ada autokorelasi 

Ket : du: Durbin Watson upper, dl: Durbin Watson lower 

 

4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Akibat bagi model regresi yang mengandung multikolinearitas adalah 

bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan 

bertambahnya variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan 

untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar dan probabilitas 

menerima hipotesis yang salah juga akan semakin besar. 

Pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam 

model regresi adalah sebagai berikut : 

a. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel indenpenden 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar 

variable bebas ada korelasi yang cukup tinggi ( umumnya diatas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas 

c. Mutikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, 

VIF ( Variance Inflation Factor ). Jika nilai tolerance yang rendah 
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sama dengan nilai VIF yang tinggi, maka menunjukkan adanya 

kolinearitas yag tinggi. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF lebih dari 

10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1. 

5. Uji Heterokesdatisitas 

Uji heterokesdatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain berbeda, maka disebut heterokesdatisitas, sebaliknya jika tetap disebut 

homokesdatisitas. Model yang baik adalah yang homokesdatisitas. 

Menurut Imam Ghozali (2013) cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokesdatisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SPRESID. Deteksi ada atau tidaknya heterokesdatisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatter plot antara SPRESID dan ZPRED dmana sumbu Y adalah yang 

telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah distandarisasi. 

6. Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual 

dapat diukur dari goodnes of fit. Secara statistik dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya 

disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah di mana H0 tidak ditolak (Ghozali, 2013). 
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a. Uji F-Statistik 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 

semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

H0 : α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = α6 = α7 = 0, 

Artinya semua variabel independen (Tingkat Suku Bunga SBI, 

Kurs Rupiah, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Indeks Dow 

Jones, Indeks Nikkei 225 dan Indeks Hang) bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG).  Hipotesis alternatifnya (H1) tidak semua 

parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 

H1 : α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ α5 ≠ α6 ≠ α7 ≠ 0, 

Artinya semua variabel independen (Tingkat Suku Bunga SBI, 

Kurs Rupiah, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Indeks Dow 

Jones, Indeks Nikkei 225 dan Indeks Hang) secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F 

hitung dengan F tabel, dimana F hitung dapat dipenuhi dengan 

formula sebagai berikut: 
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F hitung = 
𝑅2 /(𝑘−1)

 

                (1−𝑅2)/(𝑛−𝑘) 
Keterangan: 

R
2
 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel independen termasuk konstanta 

n = jumlah sampel 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2013). Pengujian ini 

didasarkan pada perbandingan antara F hitung dengan F tabel, 

dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan ditolak Ha, 

artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha, 

artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini juga dapat didasarkan pada perbandingan antara 

nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dengan syarat-

syarat sebagai berikut: 

1) Jika signifikansi F < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti 

variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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2) Jika signifikansi F > 0,05 maka H0 diterima yang berarti 

variabel-variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Uji t-Statistik 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Jika 

asumsi normalitas error terpenuhi, maka kita dapat menggunakan uji 

t untuk menguji koefisien regresi (Ghozali, 2013). 

Menurut Gujarati (2013) dasar pengambilan keputusannya 

adalah dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen 

atau taraf signifkansi 5 persen dengan kriteria sebagai berikut :  

1) Jika nilai probability (p-value) > α (5%), maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. Artinya, variabel independen secara 

individual tidak mempengaruhi pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai probability (p-value) < α (5%), maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya, variabel independen secara 

individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika 

diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan 
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suatu mode (goodness of fit) digunakan koefisien determinasi (R
2
). 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan angka yang memberikan 

proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) 

yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2013). Koefisien 

determinasi dirumuskan sebagai berikut: 

 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 

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 (Ghozali, 2013). 

d. Uji Dominasi 

Uji Dominan digunakan untuk mengetahui variabel mana yang 

paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 

2013). Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan 

(dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu 

model regresi linier, maka digunakanlah koefisien Beta (Beta 

Coefficient). Koefisien tersebut disebut standardized coefficient. 

Untuk mengetahui faktor makro ekonomi apa yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap IHSG maka digunakan uji 

Standardized Beta Coefficients dengan melihat nilai Standardized 
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Beta Coefficients yang paling besar. Keuntungan dengan 

menggunakan standardized beta adalah mampu mengeliminasi 

perbedaan unit ukuran pada variabel independen. 




