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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif yang menggunakan metode 

penjelasan terhadap penelitian (explanatory research) yang mengarah pada deduksi 

hipotesis, yang artinya menjelaskan hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen dengan melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2014:34). 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai pusat perhatian, mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan menyimpulkan hasil 

penelitian (Sugiyono, 2015:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

data time series bulanan meliputi tingkat inflasi, kurs rupiah, tingkat suku 

bunga dan indeks saham SRI-Kehati. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik penetuan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampelnya (Sugiyono, 2015:61).  Sampel 

yang diperoleh sebayak 80 bulan data time series meliputi data tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga SBI, nilai tukar Rupiah dan indeks harga saham SRI-

KEHATI yaitu periode Januari 2012 - Agustus 2018. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan 

dikumpulkan berupa data runtun waktu (time series). Data tersebut antara lain: 

1. Data harga saham indeks SRI KEHATI periode Januari 2012 – Agustus 2018 

secara bulanan melalui www.kehati.or.id, www.idx.co.id atau 

www.markets.ft.com   

2. Data inflasi Indonesia www.bi.go.id atau www.bps.go.id  periode yang sama 

3. Data kurs Rupiah terhadap mata uang asing terutama U$ Dollar www.bi.go.id 

periode yang sama 

4. Data suku bunga SBI diperoleh dari www.bi.go.id atau www.bps.go.id  

D. Teknik Pengumpulan Data 

       Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari 

berbagai macam sumber. Data Indeks harga saham SRI Kehati dilakukan di Pojok 

Bursa Efek Indonesia (BEI) GKB 2 lantai 4 Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan metode adjusted closed, atau harga penutupan yang telah disesuaikan. 

Pengumpulan data dan informasi suku bunga, kurs rupiah dan inflasi dilakukan 

dengan cara mengambil dari internet untuk mendukung proses penelitian ini. 

E. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

1. Variabel Independen 

a. Inflasi  

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat kenaikan harga secara 

menyeluruh pada produk yang bersifat umum dan terjadi secara terus 

http://www.kehati.or.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.markets.ft.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
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menerus dalam periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dalam penelitian ini 

menggunakan data inflasi perbulan periode Januari 2012 – Desember 

2018. Inflasi dapat diukur menggunakan metode Indeks Harga Konsumen 

(IHK) dalam satuan persen (%). 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐶𝑃

𝐵𝑃𝑃
 𝑥 100 

Sumber: Fahmi (2015:70) 

Dimana : 

CPI  = Consumer price index atau indeks harga konsumen 

CP  = Current price atau harga dari suatu jenis barang yang 

     dilihat pada periode berlangsung atau berjalan 

BPP = base period price atau harga dari suatu jenis barang 

      yang dilihat pada periode dasar 

b. Variabel Intervening 

1) Kurs Tukar Rupiah/U$ Dollar 

Nilai kurs merupakan harga mata uang domestik terhadap mata uang 

asing. Data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah nilai tukar 

mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp) dan merupakan data bulanan pada periode Januari 

2012- Desember 2018. 

2) Tingkat Bunga (SBI) 

Sertifikat Bank Indonesi (SBI) merupakan surat berharga yang menjadi 

salah satu komponen pemerintah untuk mengendalikan uang yang 



32 

 

beredar. Data BI rate dalam penelitian ini merupakan suku bunga 

kebijakan bulanan yang ditetapkan BI sebagai acuan suku bunga kredit 

perbankan dalam satuan persen (%). 

c. Variabel Dependen  

Indeks Harga Saham menggunakan data indeks SRI-Kehati dengan data 

bulanan mulai Januari 2012 sampai Agustus 2018. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Metode Analisis Data 

       Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau 

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori (Ghozali, 2018:245). Analisis jalur menggunakan diagram 

jalur untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Diagram jalur yang perlu diperhatikan adalah anak panah 

berkepala satu merupakan hubungan regresi dan anak panah berkepala dua 

adalah hubungan korelasi. Berikut merupakan hubungan kausalitas antara 

variabel:  
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Persamaan untuk gambar 3.1 adalah sebagai berikut: 

X2 = b1X1+e 

X3 = b2X1 + b6X2 + e 

Y = b3X1 + b4X2 + b5X3 + e 

Dimana :          

Y : SRI Kehati 

  X1    : Inflasi 

  X2   : Tingkat bunga 

  X3 : Kurs tukar Rupiah 

a    : Konstanta 

e    : Faktor di luar model 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Kenormalan data pada uji normalitas 

tersebut, data dilihat pada analisis regresi linier plot (normal probability 

plot), jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, maka menunjukkan pola distribusi 

normal. Selain itu, ada dua acara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji 

statistic Kolmogrov Smirnov (Ghozali, 2018:161). Dasar pengambilan 

keputusannya sebagai berikut:   

1) Jika probabilitas > 0,05 maka data terdistribusi secara normal.  
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2) Jika probabilitas < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinieritas         

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Kriteria ada dan tidaknya gejala multikolinieritas adalah sebagai berikut :   

1) Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas.  

2) Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka dapat diartikan bahwa 

terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas (Ghozali, 

2018:137). 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah 

bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi 

dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering 

dipergunakan adalah uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Du < d < 4 – Du maka tidak terjadi autokorelasi 

4 – dl < d < 4 maka terjadi autokorelasi  

3. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya 

kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel 

dependennya. Nilai koefisien determinasi mempunyai range 0 sampai 1. 

Koefisien determinasi yang digunakan penelitian ini yaitu koefisien 

determinasi yang disesuaikan atau (Adjusted R square). 

       Adjusted R square digunakan untuk megukur besarnya kontribusi 

variabel independen terhadap variasi (naik turunnya) variabel dependen. 

Pemilihan Adjusted R Square dikarenakan adanya kelemahan pada 

penggunaan koefesien determinasi (R2). Kelemahannya adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Autokorelasi
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Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat, 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

ataupun tidak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:87). 

b. Uji F  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan variabel 

independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen, yaitu 

pengaruh inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan tingkat suku 

bunga terhadap harga saham. Signifikansi dari pengaruh secara 

keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen 

menggunakan probabilitas sebesar 5%. Nilai signifikansi lebih dari 5% 

menandakan hipotesis ditolak, sedangkan jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari 5% maka hipotesis tersebut diterima. Perumusan uji F  (Uji 

simultan) adalah sebagai berikut : 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝑘)
 

    Sumber: Suliyanto (2011:62) 

Keterangan: 

R2= koefisien korelasi ganda 

k= jumlah variabel independen 

n= jumlah anggota sampel 

F= F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan  F tabel  

Pernyataan hipotesis adalah sebagai berikut: 
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𝐻1 diterima: terdapat pengaruh yag signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan 

𝐻6: inflasi, kurs rupiah/U$ Dollar tidak berpengaruh secara      

simultan pada indeks harga saham melalui suku bunga 

𝐻7: inflasi, kurs rupiah/U$ Dollar berpengaruh secara simultan    

pada indeks harga saham melalui suku bunga  

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Jika F hit > F tab H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika F hit < F tab H0 diterima dan H1 ditolak 

c. Uji t  

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh inflasi terhadap 

harga saham, pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar terhadap harga 

saham dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga saham. Tingkat 

signifikansi yaitu 5%, sedangkan nilai signifikansi lebih dari 5% maka 

hipotesis tersebut ditolak. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka 

hipotesis tersebut diterima. Perumusan uji t adalah sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑏𝑗

𝑆𝑏𝑗
 

  Sumber: Suliyato (2011:62) 

Keterangan : 

bj   = Koefisien regresi 
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Sbj = Kesalahan baku koefisien regresi 

t      = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

Pernyataan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻1  : inflasi berpengaruh terhadap harga saham 

𝐻2   : suku bunga berpengaruh terhadap harga saham 

𝐻3   : kurs berpengaruh terhadap harga saham 

𝐻4   : inflasi berpengaruh terhadap suku bunga 

𝐻5   : Kurs Rupiah berpengaruh terhadap suku bunga 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Jika t hit > t tab H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Jika t hit < t tab H0 diterima dan H1 ditolak 

 


