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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  penelitian kuantitatif 

deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah suatu metode analisa 

data yang menggunakan suatu  metode analisis data yang menggunakan 

data berupa angka atau nilai dari suatu bentuk. Kemudian data tersebut di 

analisa dengan cara menambahkan keterangan berupa kalimat-kalimat 

untuk menerangkan data yang  berupa kuantitatif. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi. 

Pendekatan korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan 

untuk mencari hubungan antara dua variable atau lebih yang sifatnya 

kuantitatif.
49

 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data  sekunder 

yaitu data yang telah dikumpulan oleh orang lain, serta dapat diperoleh melalui 

sumber data sekunder. Data  tersebut terdapat pada laporan keuangan 

perusahaan yang memenuhi criteria sampel penelitian yang terdaptar di Jakarta 

Islamic Index periode 2010-2017. Data sekunder diperoleh dari 

www.yahoo.finance.co.id, www.bi.go.id, www.idx.co.id   dan www.bps.go.id. 
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C. Variable  Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variable dependen 

Variable dependen ini merupakan variable yang dipengaruhi oleh 

adanya variable independen (variable yang mempengaruhi). Variable 

yang dipengaruhi disini adalah Return Saham. Cara pengukuran yang 

gunakan peneliti yaitu menggunakan return tahunan dari harga saham 

akhir tahun (closing Price). Untuk menghitung return saham bisa 

dihitung dengan rumus :
50

 

    
           

       
 

Dimana : 

     = return saham i pada periode t 

     = harga saham i pada periode t  

      = harga saham i pada periode t-1 

2. Variable Independen 

a. Inflasi 

Inflasi adalah kencendrungan dari harga-harga untuk manaik secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua 

barang saja tidak disebut inflasi,  kecuali bila  kenaikan tersebut 

meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari 

harga barang-barang lain.
51
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Rumus Inflasi dapat dihitung dengan rumus :
52

 

 Inflasi = (
          

     
)x 100% 

 Dimana: 

 IHK = Indeks Harga Konsumen periode ini 

       = indeks Harga Konsumen Periode lalu. 

b. Suku Bunga SBI 

Suku  bunga SBI adalah bunga yang ditentukan oleh 

pemerintah untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian 

yang sudah terjadi. Suku bunga yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah rata-rata SBI tahunan. SBI merupakan surat berharga 

yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka 

pendek dengan sistem distorsi. 

c. Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam penelitian ini data pertumbuhan ekonomi (PDB) 

yang digunakan  yaitu data tahunan dari tahun 2010-2017. Data 

kemudian diperoleh dari data PDB yang dipublikasikan oleh BPS. 

Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi nyaitu : 

Laju Peertumbuhan = ((PDBt -  PDBt-1) : PDBt-1) x 100% 

(sumber BPS). 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-

satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga.
53

 Dalam 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah saham syariah yang telah 

terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010-2017.  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki, dan diangga bisa mewakili keseluruhan populasi 

(jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya).
54

 Pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling.  Metode purposive 

sampling adalah responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas 

dasar pertimbangan peneliti sendiri.
55

 Sampel yang digunakan adalah 

saham syariah yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) pada periode 

2010-2017. 

Tabel 3.1 Data Perusahaan  

No  Nama Perusahaan  Kode 

1 Astra Internasional Tbk. ASII 

2 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. INTP 

3 Kalbe Farma Tbk. KLBF 

4 PP London Sumatra Tbk. LSIP 

5 Lippo Karawaci Tbk. LKPR 

6 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. PTBA 

7 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 

8 Telekomunikasi Indonesia Tbk. TLKM 

9 United Tractors Tbk. UNTR 

10 Uniliver Karya (Persero) Tbk. UNVR 

Sumber : www.idx.co.id 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh data sekunder adalah data yang 

telah dikumpulkan oleh orang lain,serta dapat diperoleh dari data sekunder 

56
dan dengan teknik purpose sampling, maka pengumpulan data ini 

menggunakan teknik dokumentasi pada  laporan  keuangan yang telah 

dipublikasikan oleh BEI periode 2010-2017, surat kabar atau buku 

referensi, yang berhubungan dengan penelitian ini dan mengambil  data 

pada situs resmi Bank Indonesia,  BEI dan BPS. 

 

F. Teknik Analisis  Data 

Pada Penelitian ini,untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, inflasi dan suku bunga terhadap return saham maka analisis data 

yang digunakan adalah analisis linier berganda. Analisis linier berganda 

adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variable yang bersifat linier terhadap satu variable 

dependen.
57

 Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini  

maka di uji dengan cara : 

1.  Uji normalitas 

Salah satu asumsi model regresi linier klasik (CLRM) adalah 

error/residual harus berdistribusi normal. normalitas error dapat diuji 

menggunakan uji Jarque-Bera dengan statistik uji yaitu:
58
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JB = n (
  

 
 

      

  
) 

Dimana: 

n = jumlah pengamatan 

S = Koefesien Skewness 

K = Koefesiensi Kurtosis 

Hipotesis yang diuji adalah : 

                              

                                    

   ditolak jika P-value statistic uji Jarque-beta tidak signifikan (p-

value < 0,05. 

2. Analisis linier berganda 

Analisis linier berganda adalah teknik statistika yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dua atau lebih variable yang bersifat linier 

terhadap satu variable dependen. Adapun model umum regresi  linier 

berganda jika terdapat  p variable independen adalah : 

                                                   

Atau  

               ∑         
 
    

    = Nilai Variabel dependen dari observasi ke-i 

   = Intersep  

  = Parameter atau koefesien regresi dari variable independen ke-j 

(j=1,2…..p) 

   = Nilai variable Independen dari observasi ke-i 
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   = NIlai gangguan atau error dari observasi ke-i 

n =  Banyaknya observasi 

p =  Banyaknya variable independen 

3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapat disebutkan sebagai model yang baik jika 

memenuhi criteria yang baik yaitu BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator). BLUE dapat dicapai bila telah memenuhi uji asumsi klasik. 

Pada penelitian ini uji asumsi klasik model regresi yang akan  diuji 

adalah :
59

 

a. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang pasti 

antara variable-variable bebasnya. Untuk mengetahui ada tidaknya 

masalah multikolinieritas dapat  menggunakan nilai VIF (Variance 

Inflation Factory).  Jika nilai VIF masih kurang dari 10, 

multikolinieritas akan terjadi. Adapun metode Variance Inflation 

Factory yaitu : 

Mencari nilai     dengan fungsi empiris 

VIF = 
 

(    
 )

 

Rule of Thumb yang biasa digunakan sebagai acuan adalah jika 

nilai VIF > 10            ada multikolinieritas           nilai   
   = 0,9. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas adalah kondisi dimana varians 

gangguan/error dari model regresi bersifat tidak konstan. 

Heteroskedastisitas ini sering terjadi pada cross-section. Uji 

heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji Glejser. 

yaitu : 

| |             

Dimana: 

| |= Nilai absolute dari residual yang dihasilkan dari regresi model 

  = Variabel Penjelas 

Adapun formulasi hipotesis nol  dan alternative : 

Hipotesis nol       kasus homokestiditas, tidak ada hubungan antara 

X dan residual 

Hipotesis Alternatif      kasus heterokedastisitas, terdapat 

hubungan antara X dan residual 

             

  : paling sedikit satu      

Hitung statistic uji berdasarkan koefesien determinasi dari 

auxiliary regression    

Tolak    jika LM >   
          atau Prob-LM< a 

c. Uji Autokorelasi 

Auto korelasi adalah sebagai adanya korelasi antar satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya tetapi masih dalam satu 
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variable yang sama. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, 

autokorelasi merupakan korelasi antar error dari satu pengamatan 

dengan error dari pengamatan lainnya. Bila dituliskan secara 

sistematis yaitu : 

 (     )              

Jenis autokorelasi yang sering dijumpai adalah first ordee serial 

correlation – AR(1) : 

                          

             

Keterangan : 

P = hubungan fungsional antar error 

  = koefesiensi dari first orde autocorrelation 

Dimana nilai korelasi p berkisar antara -1 s/d 1 

Uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi 

adalah uji Durbin-watson dan uji LM Breusch-Godfrey. Uji 

Durbin-Watson merupakan uji yang paling umum digunakan untuk 

mendeteksi autokorelasi. Statistic uji Durbin-Watson dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

   
∑          

  
   

∑   
  

   

 

Untuk first order correlation atau AR(1) sebagaimana persamaan 

diatas, hubungan antar estimator koefisien korelasi AR(1) yaitu p 

dengan d yaitu : 
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d = 2(1-p) 

sehingga 

-1 ≤ p ≤ 1 

0≤d ≤ 4 

P=0 :DW = 2 

Untuk d        2, tidak akan cukup bukti adanya autokorelasi. 

Dalam uji Durbin-Watson terdapat dua titik yang digunakan, yaitu 

Upper critical value (    dan Lower critical value     . Kriteria 

deteksi autokorelasi dengan statistic uji Durbin-Watson yaitu : 

a. Jika d <    atau d>4 -   maka   ditolak 

b. Jika   < d < 4 maka gagal tolah    

Jika    < d <    atau 4 -   <4 -    maka uji Durbin-Watson tidak 

menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive). 

4. Uji T (parsial) 

Uji parsial digunakan untuk menguji apakah variable bebas X 

benar-benar memberikan kontribusi terhadap variable terikat Y. dalam 

pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah, suatu 

variable x masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap 

variable terikat Y. Hipotesis untuk  uji ini adalah : 

  :       
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Dimana : 

j = 0,1,…,k 

k = banyaknya variable bebas X 

Uji parsial ini menggunakan uji-t, yaitu : 

Jika        ≤        (n-p), maka terima Ho 

Jika        >        (n-p), maka tolak Ho 

Dimana : 

(n-p) = parameter        

n       = banyaknya pengamatan 

p       = banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier 

apabila   ditolak, maka variable bebas X tersebut memiliki kontibusi 

yang signifikan terhadap variable Y. 

5. Uji F  (simultan) 

Uji statistic F digunakan untuk mengetahui signifikan teknik 

fixed Effect. Kegunaan uji statistic F yaitu untuk memilih metode OLS 

(Common Effect) tanpa variable dummy atau metode Fixed Effect.  Uji 

statistic F juga digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data 

panel dengan fixed Effect lebih baik dari model regresi yang tidak 

menggunakan variable dummy (Common Effect) dengan cara melihat 

Residual Sum Of Squares (RSS).rumus yang digunakan dalam uji 

statistic F adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

    = Residual Sum Of Squares, teknik tanpa variable dummy 

(Common Effect). 

    = Residual Sum Of Squares, teknik yang menggunakan variable 

dummy (common Effect). 

m = jumlah perusahaan – 1 

n = jumlah observasi 

k = jumlah variable bebas yang digunakan  

Hipotesis : 

  = OLS tanpa variable dummy (Fixed Effect). 

  = Fixed Effect 

Ketentuan : 

a. Apabila F hitung ≥ F table, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 

b. Apabila F hitung ≤ F table, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak,berarti bahwa model OLS tanpa variable dummy (Common 

Effect) merupakan model yang tepat. 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah besarnya keragaman (informasi) 

didalam variable Y yang dapat diberikan oleh model regresi yang 

didapatkan.  Koefisien Determinasi (    digunakan untuk mengetahui 

kontibusi variable bebas terhadap variable terikat. Nilai    besarnya 
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antara 0 <    <1, dimana semakin mendekati 1 maka dapat dinyatakan 

model  semakin baik. Formulasi menghitung koefisien determinasi 

adalah  : 




