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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Disini ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

A. Lokasi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

fluktuasi indeks harga saham sektor pertambangan disertai dengan variabel-

variabel yang mempengaruhinya. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di 

Indonesia yaitu di Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan bergerak di Sektor Pertambangan Go Publik di Indonesia yang 

tergabung dalam Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan,yang mana 

terdapat 43perusahaan Go Publik di Indonesia yang telah tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Akan tetapi, sampel yang dipakai yaitu 13 perusahaan 

bergerak di berbagai sector pertambangan. Sehingga ruang lingkup penelitian 

disini tidak jauh atau lepas dari perusahaanyang tergabung dalam Indeks 

Harga Saham Sektor Pertambangan Go Public di Bursa Efek Indonesia 

dengan 4 tahun analisis (2012-2015). 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu dengan 

memberikan gambaran atau uraian secara mendetail berdasarkan data yang 
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ada. Penelitian ini menjelaskan dan menafsirkan data yang ada serta 

pelaksanaannya. Metode deskriptif tidak lepas dari pengumpulan data saja, 

melainkan meliputi analisa data dan interpretasi data tersebut. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan yang 

tergabung dalam Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan yang terdiri 43 

perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia. Dari 43 perusahan di 

ambil sebanyak 13 perusahaan. Pemilihan sampel ini berdasarkan kurun 

waktu 4 tahun berturut-turut perusahaan tersebut tetap tergabung dalam 

Sektor Pertambangan, harga saham perusahaan diperdagangkan secara aktif 

di Bursa Efek Indonesia dan pada kurun waktu penelitian perusahaan 

berturut-turut memiliki Asset diatas (>) 5 Juta Rupiah. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling atau judgement sampling. Menurut Sugiyono (2012:117) 

pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu.  

Adapun kriteria - kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Selalu tergabung dalam indeks harga saham sektor pertambangan pada 

kurun waktu penelitian (2012-2015) 

2. Harga saham perusahaan selalu aktif di perdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia pada kurun waktu penelitian (2012-2015) 
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3. Berturut-turut memiliki Asset diatas (>) 5 Juta Rupiah  pada kurun waktu 

penelitian (2012-2015) 

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Singkatan 

1 PT Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 

2 PT Adaro Energy Tbk ADRO 

3 PT Energi Mega PersadaTbk ENRG 

4 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 

5 PT Vale Indonesia Tbk INCO 

6 PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 

7 PT Bayan Resources Tbk BYAN 

8 PT Medco Energi International Tbk MEDC 

9 PT Delta Dunia Makmur Tbk DOID 

10 PT Harum Energy Tbk HRUM 

11 PT J Resources Asia Pasifik Tbk PSAB 

12 PT Petrosea Tbk  PTRO 

13 PT Timah (Persero) Tbk TINS 

Sumber : ICMD Bursa Efek Indonesia 2012-2015dan PT Indo Premier 

Securities (data diolah) 

D. Definisi Operasional 

Untuk mengetahui konsep atau variabel yang akan diteliti, maka 
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perlu diketahui lebih jelas untuk definisi masing-masing variabel. Variabel 

yang akan di teliti adalah : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Adalah variabel yang merupakan output yaitu variabel yang akan 

berubah apabila ada perubahan pada variabel lain atau perubahan yang 

diakibatkan oleh variabel bebas. Adapun variabel terikat pada penelitian 

ini adalah indeks harga saham sektor pertambangan yang mencerminkan 

angka yang mewakili pergerakan 13 perusahaan bergerak di berbagai 

sektor pertambangan yang tercatat di BEI. Data Indeks Harga Saham 

Sektor Pertambangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

harga penutupan akhir tahun dari Indeks Harga Saham Sektor 

Pertambangan. Indeks harga saham sektor pertambangan yang merupakan 

variabel yang satuannya dalam bentuk Logaritma Rupiah (Rp).  

2. Variabel Bebas 

Adalah variabel atau faktor-faktor yang menjadi input dimana 

keberadaannya dapat mempengaruhi variabel terikat. 

a. LNX1 = Nilai Asset 

Nilai Asset adalah aktiva yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan yang diharapkan. Variabel nilai asset 

dinyatakan dalam bentuk Logaritma Jutaan Rupiah (Rp). 

b. LNX2 = Nilai Tukar 

Nilai tukar merupakan salah satu harga terpenting dalam 

perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang demikian besar 
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bagi transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro yang lainnya. 

Nilai tukar atau kurs yang dipakai adalah kurs tengah, merupakan kurs 

antara kurs jual dan beli. Variabel nilai tukar dinyatakan dalam bentuk 

Logaritma Indonesian Rupiah (IDR) / US Dollar (USD). 

c. LNX3 = Harga Minyak Dunia 

Harga Minyak Dunia adalah Harga spot dari minyak dunia yang 

didasarkan pada pasar spot Minyak Texas (West Texas Intermediate). 

Minyak mentah yang diperdagangkan di West Texas Intermediate 

(WTI) adalah minyak yang berkualitas tinggi. Variabel harga minyak 

dunia dinyatakan dalam bentuk Logaritma dollar Amerika per barel. 

d. LNX4 = Harga Batu Bara 

Harga batu bara yang digunakan adalah harga pada indeks batu 

bara Australia saat ini adalah Harga Australian Thermal Coal. Acuan 

penggunaan harga batu bara Australian Thermal Coal karena proporsi 

batu bara yang diekspor australia menempati urutan terbesar kedua batu 

bara di dunia. Batu bara Australia salah satu berkualitas tinggi 

bituminous (batu bara hitam). Variabel harga batu bara dinyatakan 

dalam bentuk Logaritma dollar Amerika per ton. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan data yang mendukung 

proses analisa, yang akan dijabarkan dalam hasil penelitian serta tujuan 

penelitian ini dilakukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia 
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FEB-UMM serta publikasi dari Bank Indonesia, yahoo finance dan index 

mundi. Data dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 2012-

2015, data tersebut yaitu laporan transaksi-transaksi  perusahaan selama 4 

tahun terakhir yaitu tahun 2012-2015. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

mencopy dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang tersedia di 

Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

G. Metode Analisis 

Suatu analisis yang biasa dipakai dalam ekonometrika adalah 

analisis regresi yang pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu 

perubah yaitu perubah terikat pada perubah lainnya yang disebut perubah 

bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan meramalkan nilai populasi 

berdasarkan nilai tertentu dari perubah yang diketahui (Gujarati, 1988 dalam 

Robitoh). 

1. Model Regresi Data Panel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara cross 

section dan data time series. Data cross section dalam peneltian ini adalah 

data dari 13 perusahaan yang tergabung dalam Sektor Pertambangan, 

sedangkan data time series dalam penelitian ini adalah data tahun 2012 
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sampai dengan tahun 2015. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber 

antara lain BEI (Bursa Efek Indonesia) Universitas Muhammadiyah 

Malang, IDX.co.id, BI.go.id, yahoo finance, index mundi, PT Indo 

Premier Securities, dsb. 

Baltagi membuat daftar keuntungan-keuntungan dari data panel 

sebagai berikut : 

a. Oleh karena data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, 

negara bagian, negara, dan lain-lain, dari waktu ke waktu, ada batasan 

heterogenitas dalam unit-unit tersebut. Teknik estimasi data panel dapat 

mengatasi heterogenitas tersebut secara eksplisit dengan memberikan 

variabel spesifik – subjek, yang akan kita pelajari sebentar lagi. Kita 

menggunakan istilah subjek karena secara logika sederhana dapat 

mencakup unit-unit mikro seperti individu, perusahaan, negara bagian 

(state), dan negara (country). 

b. Dengan menggabungkan antara observasi time-series dan cross-section, 

data panel memberi “lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, 

sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak degree of freedom, dan 

lebih efisien”. 

c. Dengan mempelajari observasi cross-section yang berulang-ulang, data 

panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Misalkan 

tingkat pengangguran, perputaran pekerjaan, dan mobilitas tenaga kerja, 

adalah paling tepat dipelajari menggunakan data panel. 
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d. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang 

secara sederhana tidak bisa dilihat pada data cross-section murni atau 

time-series murni. Contohnya, dampak dari aturan upah minimum pada 

ketenagakerjaan dan pendapatan dapat dengan baik dipelajari jika kita 

memasukkan secara berurutan data peningkatan upah minimum federal 

dan/atau upah minimum negara bagian. 

e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. 

Contohnya, fenomena keekonomian berskala (economies of scale) dan 

perubahan teknologi lebih tepat dipelajari menggunakan data panel dari 

pada data cross-section murni atau time-series murni. 

f. Dengan membuat data menjadi berjumlah beberapa ribu unit, data panel 

dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita mengagregasi 

individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar. 

(Gujarati dan Porter, 2013;237) 

Menurut Ariefianto (2012) dalam Robitoh (2015), adakalanya 

dalam penilitian empiris kita dihadapkan pada beberapa pilihan model 

untuk menunjukkan pola hubungan yang mungkin berlaku di antara 

variabel terikat dengan variabel penjelas.Jika alternatif yang tersedia 

bukanlah subset satu dengan lainnya, misalnya mereka merupakan bentuk 

fungsional berbeda atau terdapat variabel yang berbeda, maka model-

model itu disebut non-nested. Davidson and McKinon (1993) dalam 

Robitoh (2015) mengajukan suatu teknik yang dapat digunakan untuk 
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menunjukkan preferensi atas suatu model. Model yang biasa digunakan 

terdapat dua jenis yaitu : 

a. model linier (                   

b. model semi log Natural                          ). 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu 

teknik OLS (Common Effect), Fixed Effect dan Random Effect. Untuk 

menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data 

panel, harus melalui tiga uji yaitu uji F, uji LM, dan uji Hausman.  

Menurut Gujarati (2013) teknik yang digunakan dalam data panel:  

1) Regresi OLS Polled atau Model Koefisien Konstan  

Cukup dengan menumpuk data dari 52 observasi dalam penelitian ini 

dan mengestimasi sebuah regresi “besar” tanpa mempedulikan sifat 

cross-section dan time-series pada data. 

                                                   

Dimana : 

LN Y = Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan (Rp) 

i  = 1,2,3………..11 

t = 2012, 2013, 2014, 2015 

    = Konstanta 

    = Koefisien regresi dari X1 

   = Koefisien regresi dari X2 

    = Koefisien regresi dari X3 

   = Koefisien regresi dari X4 
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LNX1 = Nilai Asset (Rp) 

LNX2 = Nilai Tukar (Rp) 

LNX3 = Harga Minyak Dunia (USD) 

LNX4 = Harga Batu Bara(USD) 

  = Error Term 

2) Model Fixed Effect Least Square Dummy Variable (LSDV) 

Dalam hal ini, kita tumpuk 52 observasi, tetapi dengan memberi setiap 

unit cross-section (yaitu, perusahaan sektor pertambangan) sebuah 

variabel (intersep) dummy. 

                                              

                                                        

      

Dimana:  

  = nilai intersep dari ITMG 

           = nilai intersep masing-masing perusahaan 

Dni = Perangkap Variabel Dummy (dummy-variable trap) 

   =1 untuk ITMG, 0 jika bukan ITMG 

   =1 untuk ADRO, 0 jika bukan ADRO 

   =1 untuk ENRG, 0 jika bukan ENRG 

   =1 untuk ANTM, 0 jika bukan ANTM 

   =1 untuk INCO, 0 jika bukan INCO 

   =1 untuk PTBA, 0 jika bukan PTBA 

   =1 untuk BYAN, 0 jika bukan BYAN 
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   =1 untuk MEDC, 0 jika bukan MEDC 

   =1 untuk DOID, 0 jika bukan DOID 

    =1 untuk HRUM, 0 jika bukan HRUM 

    =1 untuk PSAB, 0 jika bukan PSAB 

    =1 untuk PTRO, 0 jika bukan PTRO 

    =1 untuk TINS, 0 jika bukan TINS 

    = Error Term 

3) Model Random Effect (REM) 

Tidak seperti model LSDV, di mana kita member setiap maskapai 

sebuah nilai intersep (tetap), disini kita mengasumsikan bahwa nilai 

intersep adalah sebuah nilai acak dari populasi perusahaan sektor 

pertambangan yang lebih besar. 

                                               

Dimana:                    

                                                                     

   yaitu komponen eror gabungan time series dan cross section. Dan 

terkadang disebut bentuk khas individu (idiosyncratic term) karena 

berbeda antara cross section (yaitu subjek) dan time series. 

2.  Uji Regresi Data Panel 

Ada tiga uji yang digunakan untuk menetukan teknik yang paling tepat 

untuk mengestimasi regresi data panel.Tiga uji tersebut yaitu uji statistik 

F, uji Lagrange Multiplier (LM) dan uji Hausman. 
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a. Uji Statistik F 

      Untuk mengetahui signifikan teknik Fixed Effect akan diuji 

menggunakan uji statistik F. Kegunaan uji statistik F yaitu untuk 

memilih antara metode OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy 

atau metode Fixed Effect. 

Uji statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik regressi 

data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi data panel 

tanpa variabel dummy (Common Effect) dengan melihat Residual Sum 

of Squares (RSS). Adapun rumus yang digunakan untuk uji F statistik 

yaitu sebagai berikut  : 

  
             

            
  

Keterangan : 

     = Residual Sum of Squares, teknik tanpa variabel dummy 

(Common Effect) 

     = Residual Sum of Squares, teknik dengan  variabel dummy 

(Fixed Effect) 

m = Jumlah perusahaan – 1 

n = jumlah observasi 

k = jumlah variabel bebas yang digunakan 

Hipotesis : 

Ho  = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

Ha  = Fixed Effect 

Ketentuan : 
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1) Apabila F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang tepat. 

2) Apabila F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

merupakan model yang tepat. 

b. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Untuk mengetahui signifikan teknik Random Effect akan diiuji 

menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Lagrange Multiplier 

(LM) digunakan untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa 

variabel dummy atau Random Effect.Uji signifikansi Random Effect ini 

dikembangkan oleh Bruesch-pagan. Uji LM digunakan untuk 

mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari metode OLS 

(Common Effect). Nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula 

sebagai berikut : 

   
  

      
[
∑ [∑    

 
   ] 

   

∑ ∑    
  

   
 
   

  ]
 

  
  

      
[

∑    ̅  
  

   

∑ ∑     
 
   

 
   

  ]  

Keterangan : 

n = Jumlah Individu 

T = Jumlah Periode Waktu 

Df  = Jumlah Variabel 

e = Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu :  

Ho = OLS tanpa variabel dummy (Common Effect ) 
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Ha = Random Effect 

Ketentuan : 

1) ApabilA LM hitung ≥  tabel chi square, maka Ho ditolak dan Ha  

diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan model 

yang tepat. 

2) Apabila LM hitung ≤ Tabel chi square, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy 

(Common Effect) merupakan model yang tepat. 

c. Uji Hausman 

Dari hasil uji signifikan dua teknik diatas, diperoleh hasil bahwa 

teknik yang paling tepat yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Untuk 

memilih antara teknik Fixed Effect atau Random Effect maka akan 

diuji kembali dengan uji Hausman. Kegunaan uji Hausman yaitu untuk 

memilih antara Fixed Effect atau Random effect. 

Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random 

Effect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). 

Rumus Hausman yaitu : 

m =  ̂     ̂    ̂ 

Keterangan : 

 ̂  [ ̂   ̂   ]  

     ̂     ( ̂)       ̂      

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0  = Random Effect 



97 
 

Ha  = Fixed effect 

Ketentuan : 

1) Apabila Hausman hitung ≥ Tabel chi square, maka Ho ditolak dan  

Ha diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model 

yang tepat. 

2) Apabila Hausman hitung ≤ Tabel chi square, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, berarti bahwa model Random Effect merupakan 

model yang tepat. 

3. Pengujian Dengan Uji Statistik 

Uji statistik dilakukan dengan dua pendekatan: 

a. Uji parsial (parsial test) 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Hipotesa uji t 

adalah : 

          (variabel bebas tidak signifikan) 

          (variabel bebas signifikan) 

Untuk pengujian hipotesa, dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu : 

1) Membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t tabel pada tingkat 

keyakinan (α) = 5%, dan derajat bebas (df) = (n-k-1), dimana n 

adalah umlah observasi dan k adalah jumlah variabel besar. Uji    

akan diterima bilai nilai t-statistik lebih kecil dari pada nilai t tabel. 

   diterima menunjukkan bahwa variabel independen tidak 



98 
 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, 

   akan ditolak bila nilai t-statistik lebih besar dari pada nilai t 

tabel. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai probabilitas (P-Value) dengan (α) = 5%. 

Pengujian    akan diterima bila nilai probabilitas lebih besar dari 

pada α.    diterima menunjukkan bahwa variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya,    

akan ditolak bila nilai probabilitas lebih kecil dari pada α. Hal ini 

berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. (Priyohutomo, 2012) 

b. Uji Serentak (Overall test) 

Uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat, uji ini dapat dilakukan 

untuk menguji kecocoan model (goodness of fit). Kaedah kecocokan 

uji sebagai berikut (Mudrajad, 2003): 

Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

Ho :      ...=  =0 

artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (  ) tidak semua parameter secara 

simultan sama dengan nol, atau: 
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artinya apakah semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F. nilai statistik 

F dihitung dari formula sebagai berikut: 

   
    

              
  

Keterangan : 

F : Rasio (Koefisien Penentu) 

   : Koefisien Determinasi 

n : Jumlah Observasi 

k : Jumlah Variabel independen 

      F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh 

dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau 

dengan degree freedom= n – k – 1 dengan kriteria sebagai berikut: 

Ho ditolak jika Fhitung> F tabel 

Ho diterima jika Fhitung< Ftabel 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (  ) digunakan untuk mengukur 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤     ). 

Hal ini berarti apabila     = 0 menunjukkan tidak ada pengaruh variabel 

independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat), 

bila    semakin besar mendekati 1 ini menunjukkan semakin kuatnya 
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pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen 

(variabel terikat) dan sebaliknya jika    mendekati 0 maka semakin kecil 

pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen 

(variabel terikat). (Kurnianto, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 




