
39 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research). 

Penelitian penjelasan merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan 

hubungan kausal (causal relationship) antara variabel-variabel penelitian 

melalui pengujian hipotesis. Sedangkan, dari pendekatan analisisnya 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

yang menekankan pada data atau angka yang diolah dengan metode statistik 

kemudian dianalisis diklasifikasikan dan di interprestasikan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

rasio. Data kuantitatif disini berupa data runtut waktu (time series) dari 

indeks harga saham gabungan, inflasi, BI rate dan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS dari  periode Januari 2012-Desember 2017. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi yang diperoleh dari websiteresmi. Data indeks harga saham 

gabungan bersumber website resmi dari Bursa Efek Indonesia  
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www.idx.co.id, sedangkan untuk inflasi, BI rate dan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar ASbersumber dari website resmi Bank Indoneisa 

www.bi.go.id. 

 

C. Teknik Pengumpulan  Data 

 Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu 

pengambilan data-data dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari website 

resmi,  Selain itu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara 

mengambil dari jurnal, tesis dan mempelajari literatur yang mendukung proses 

penelitian ini. 

 

D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

 Adapun variabel yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini terdiri 

atas satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Defenisi dari variabel-variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks harga saham 

gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indeks gabungan dari 

seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Data indeks harga saham 

gabungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan, periode 

Januari 2012-Desember 2017. Pengukuran indeks harga saham gabungan 

menggunakan satuan Point. Data indeks harga saham gabungan diperoleh 

dari situs www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
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2. Variabel Independen  

a. Inflasi (X1) 

 Inflasi merupakan peningkatan harga secara keseluruhan dalam 

suatu perekonomian secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. 

Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan, 

periode Januari 2012-Desember 2017. Pengukuran inflasi menggunakan 

satuan persen (%). Data inflasi diperoleh dari situs www.bi.go.id 

b. BI rate (X2) 

 BI rate adalah suku bunga nominal yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya dan 

diumumkan kepada publik. Data BI rate yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data bulanan, periode Januari 2012-Desember 

2017. Pengukuran BI rate menggunakan satuan persen (%). Data BI 

rate diperoleh dari situs www.bi.go.id 

c. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (X3) 

 Kurs menunjukan berapa rupiah yang harus dibayar untuk satu 

mata uang asing dan berapa rupiah yang akan diterima apabila 

seseorang menjual mata uang asing tersebut. Data nilai tukar rupiah 

terhadap Dollar AS yang digunakan adalah data bulanan, periode 

Januari 2012-Desember 2017. Pengukuran nilai tukar  menggunakan 

satuan Rp/1USD. Data nilai tukar diperoleh dari situs www.bi.go.id 

 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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E. Metode  Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

regresi. Model dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan ; 

LIHSG = Log Indeks Harga Saham Gabungan 

Inf  = Inflasi 

BI rate = BI rate 

LKurs = Log Kurs/Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS 

β1..... β3 = Koefisien variabel bebas 

µi  = error 

 Metode regresi yang digunakan yaitu OLS (Ordinary Least Square) yang 

akan di jadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) Model OLS sesuai dengan penelitian 

ini karena menganalisis pengaruh satu arah dari 3 variabel bebas (Inflasi, BI 

rate dan Nilai tukar terhadap dollar AS, terhadap 1 variabel terikat (indeks 

harga saham gabungan). 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

 Salah satu asumsi model regresi liniear klasik (CLRM) error/residual 

harus berdistribusi normal. Bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya 

uji normalitas dapat ditempuh dengan uji Jarque Bera (JB test).  

 

Log(IHSG)= a + β1(Log)Inf + β2 Log(BI rate) + β3 Log(Kurs) + µi 
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 Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana 

dengan mebandingkan nilai probabilitas JB (Jarque-Bera)hitung dengan 

tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal. Sebaliknya, 

apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan 

bahwa residual terdistribusi normal.  

b. Uji Multikolinearitas (Multicolinearity) 

 Menurut Shochrul, dkk (2014: 40), bahwa multikolinearitas adanya 

hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan model regresi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi 

masing-masing variabel bebas.  

Cara mendeteksi adanya multikolineritas dapat dilakukan dengan 

beberapa hal :  

1) Koefisien Korelasi Pearson 

 Koefisien korelasi pearson antara variabel indpenden, misalnya 

korelasi ada X1 dan X2. Dapat menunjukan adanya multikolinearitas 

serius jika ≥ 0,9. Cara ini efektif bila terdapat 2 variabel indpenden 

dalam model. 

2) Koefisien Determinasi (R2) Regresi Auxiliary 

 Regresi Auxiliary adalah model regresi antar suatu variabel 

independen dengan sisa variabel independen lainnya. 

Multikolinearitas terjadi apabila koefisien determinasi auxiliary yang 
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bernilai lebih besar dari koefisien determinasi auxiliary yang bernilai 

model regresi (R1 > R2). Cara ini efektif bila terdapat 3 atau lebih 

variabel independen dalam model. 

3) Varian Inflation Factors (VIF) 

 VIF dan Tolerance dihitung berdasarkan nilai koefisien 

determinasi regresi auxiliary  yaitu Rule of Thumb yang biasa 

digunakan sebagai acuan adalah jika VIF > 10, maka dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinearitas.  

c. Uji Autokorelasi 

 Menurut Gujarati dan Porter (2012 : 8), autokorelasi adalah 

korelasi diantara anggota seri dari observasi yang diurutkan berdasarkan 

waktu (seperti pada data time series) atau tempat (seperti pada data cross-

section). Sedangkan, Menurut Mansuri (2006 : 33), autokorelasi adalah 

data yang digunnakan untk mengestimasi model regresi linier merupakan 

data time series maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi.  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model 

terbebas dari autokorelasi atau tidak. Model regresi yang baik harus 

terbebas dari autokorelasi (data ke-n tidak berkorelasi dengan data (n-1)).  

d. Uji Heterokedastisitas (Heterocedasticity) 

 Menurut Gujarati dan Porter(2012 : 94), Uji heterokedastisitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model, residual memiliki 

varians yang konstan atau tidak, model regresi yang baik harus 

homokedastisitas (varians dari residual konstan).  
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 Uji Heterokoedastisitas adalah kondisi dimana varians gangguan/error 

dari model regresi tidak konstan. Heterokedastisitas terjadi pada saat 

residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola 

hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan linier, tetapi dalam pola yang 

berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu ada beberapa metode uji 

Heterokedastisitas yang di miliki Software Eview 9.0 seperti :  Breusch-

Pagan-Godfrey, Harvey,Glejser, ARCH, dan White. Idealnya semua 

metode uji heterokedastisitas dicoba sehingga peneliti yakin bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas dalam model regrsi linier. Namun pada 

penelitian ini hanya menggunakan uji White. 

 Keputusan terjadi ada atau tidaknya heterokedastisitaspada model 

regresi linier adalah dengan melihat nilai Prob. F-statistic (F hitung). 

Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka 

Ho diterima yang artinya tidak terjadi Heterokedastisitas, sedangkan 

apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka Ho 

ditolak yang artinya terjadi heterokedastisitas.  

2. Uji Signifikansi 

a. Uji t (Parsial) 

 Hasil uji t dalam regrsi linier berganda dimaksudkan menguji 

parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk 

mengestimasi persamaan atau model regresi linier berganda sudah 

merupakan parameter yang tepat atau belum.  
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 Hasil uji t dilihat apabila nilai prob. t hitung lebih kecil dari tingkat 

alpha 0,05 maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan apabila nilai Prob t 

hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikatnya.   

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel 

bebas (inflasi, BI rate dan nilai tukar) terhadap variabel terikat Indeks 

Harga Saham Gabungan.  

b. Uji Simultan  

 Uji F simultan merupakan tahapan awal mengidnetifikasi model 

regresi yang diestimasi layak atau tidak. Uji simultan digunakan untuk 

menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.  

 Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, 

sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebihbesar dari tingkat 

kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan model regresi yang estimasi 

tidak layak. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Menurut Shochrul R.Ajija, dkk ( 2011 : 34), Koefisien determinasi R
2 

atau (R
2 

adjusted)Koefisien determinasi ini menunjukan kemampuan garis 

regresi menerangkan variasi variabel terikat  [proporsi (persen)] variasi 
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variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R
2
(R

2 

adjusted) berkisar antara 0 sampai dengan 100%. Semakin mendekatai 

100%, semakin baik.  


