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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

       Penelitian yang diajukan merupakan penelitian yang bersifat penelit ian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa 

angka (Martono, 2012: 20). Jenis penelitian kuantitif dapat memperoleh hasil 

dengan menggunakan uji t dan uji f untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

       (Ir. M. Iqbal Hasan, 2003) mengatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan nilai, hasil pengukuran atau perhitungan kuantitatif mengena i 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan 

nantinya akan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan food and beverage yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yaitu berjumlah 18 perusahaan.
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Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

 

No. Kode Saham Nama Emiten 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ICBP 

MYOR 

ROTI 

ULTJ 

INDF 

AISA 

CEKA 

PSDN 

SKBM 

SKLT 

STTP 

ALTO 

CAMP 

CLEO 

DLTA 

HOKI 

MLBI 

PCAR 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 

Mayora Indah Tbk, PT 

Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. PT 

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT 

Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 

Sekar Bumi Tbk, PT 

Sekar Laut Tbk, PT 

Siantar Top Tbk, PT 

Tri Banyan Tirta, PT 

Campina Ice Cream Industry Tbk 

Sariguna Primatirta Tbk 

Delta Djakarta Tbk, PT 

Buyung Poetra Sembada Tbk, PT 

Multi Bintang Indonesia Tbk, PT 

Prima Cakrawala Abadi Tbk 

Sumber : www.sahamok.com 

2. Sampel 

       Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Menurut Arikunto (2006) menjelaskan apabila subjek 

populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sedangkan apabila subjek 

penelitian lebih dari 100 maka dapat diambil 10% sampai 15% atau 20% 

sampai 25% dari populasi. Apabila populasi besar, peneliti tidak mungk in 

mempelajari semua yang ada pada populasi.  

       Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) mengatakan bahwa 

purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

http://www.sahamok.com/
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pertimbangan tertentu atau syarat tertentu. Alasan pengambilan sampel 

penelitian menggunakan purposive sampling karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan syarat yang penulis tentukan. Adapun 

kriteria atau syarat yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah : 

a. Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2017. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap selama periode tahun 

2010 sampai dengan tahun 2017. 

c. Perusahaan tidak mengalami perubahan sektor (berpindah sektor) selama 

periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. 

 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

       Variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok obyek yang  

diteliti mempunyai variasi antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut 

(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2010). 

a. Variabel Independen (X) 

       Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah inflasi dan kurs tukar rupiah.  

b. Variabel Intervening (Y) 
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       Variabel intervening menurut Sugiyono (2016:39) adalah variabel 

yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 

dependen menjadi hubungan secara tidak langsung dan dapat diamati dan 

diukur. Variabel ini merupakan penyela yang terletak antara variabel 

independen dan dependen. Variabel intervening dalam penelitian ini 

adalah kurs tukar rupiah. 

c. Variabel Dependen (Z) 

       Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham pada 

perusahaan Food and Beverage. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Inflasi 

       Inflasi merupakan proses kenaikan harga secara umum pada barang 

dan jasa yang berlaku di dalam perekonomian yang terjadi secara terus 

menerus. Berbeda dengan tingkat inflasi yang merupakan nilai presentase 

dari kenaikan harga pada barang pada tahun tertentu dibandingkan dengan 

tahun yang sebelumnya. Data inflasi dinyatakan dalam satuan persentase 

(%) selama periode 2010 sampai 2017.  

b. Tingkat Bunga 

       Tingkat bunga SBI sebagai bunga acuan ialah tingkat bunga kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan akan diumumkan 

kepada publik. Tingkat bunga yang digunakan ialah Tingkat Bunga SBI. 



39 

 

 
 

Data yang digunakan dalam menghitung tingkat bunga SBI ialah data 

tahunan selama periode 2010 sampai 2017 yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Tingkat bunga pada penelitian menggunakan satuan persen 

(%).     

c. Kurs Tukar Rupiah 

       Nilai tukar pada mata uang adalah harga dari mata uang pada suatu 

negara terhadap mata uang negara yang lain. Nilai tukar pada valuta asing 

sudah ditentukan di dalam pasar valuta asing. Nilai tukar ialah pertukaran 

antara dua mata uang yang berbeda dengan perbandingan harga tertentu. 

Nilai tukar (kurs) rupiah yang digunakan ialah nilai tukar nominal dari 

mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USD). Satuan yang 

digunakan dalam variabel nilai tukar rupiah menggunakan satuan Rupiah. 

d. Harga Saham   

       Harga saham adalah harga saham yang ada di bursa saham pada saat 

tertentu yang mana ditentukan oleh pelaku pasar maupun oleh permintaan 

atau penawaran saham di pasar modal. Harga saham adalah realisasi harga 

saham tertinggi ditambah dengan harga saham terendah kemudian di bagi 

dua dalam setiap tahun. Harga saham di ambil dari harga penutup saham 

(closing price) yang mana di ambil pada saat keluar di akhir tahun pada 

tanggal 31 Desember setiap tahunnya. 

D. Jenis dan Sumber Data 

       Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif, antara lain data harga saham perusahaan food and beverage periode 
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2010-2017, data nilai tukar rupiah periode 2010-2017, dan data tingkat laju 

inflasi periode 2010-2017. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder ini diperoleh dari data 

laporan bulanan Bank Indonesia dalam situs resminya (www.bi.go.id) dan data 

dari Bursa Efek Indonesia dalam situs resminya (www.idx.co.id) periode 2010-

2017.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara 

dokumentasi dengan cara melakukan pencatatan atau mengumpulkan berbagai 

catatan yang akan dijadikan bahan penelitian secara manual yaitu di 

www.idx.co.id berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2010-2017, serta mengkaji beberapa literatur 

pustaka seperti jurnal penelitian terdahulu, buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian dan juga dari karya tulis ilmiah seperti skripsi dan pengumpulan data 

dari sumber-sumber yang lainnya yang didalamnya berkaitan dengan penelit ian 

ini.  

F. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitat if, 

yang mana untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen baik secara bersamaan maupun sendiri-

sendiri. Hubungan fungsional antara satu variabel independen dapat 

menggunakan alat Analisis Regresi dan Analisis Jalur (Path Analysis) dan uji 

http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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hipotesisnya menggunakan Uji T. Analisis jalur adalah teknik analisis statistik 

yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda (Noor, 2011). 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas merupakan uji yang tujuannya untuk menguji apakah 

sebuah model regresi, variabel pengganggu dan residual dan variabel 

dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal, deteksi 

normalitas dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari 

gambar Normal P-Plot.  Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

maka menunjukkan pola berdistribusi normal dan jika nilai signifikans i 

hasil dari pengujian Kolmogrov Smirnov melebihi tingkat signifikans i 

0,05, maka data residual dikatakan berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

sekarang dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah 

yang bebas dari autokorelasi. Jika korelasi maka dinamakan problem 

aotokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya. Untuk melihat ada 

tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson 
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(Ghozali, 2018:111). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Jika d (Durbin Watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) 

maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d (Durbin Watson) terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis 

nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d (Durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) 

dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

c. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas adalah uji yang memiliki tujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal ialah variabel independen yang nila i 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Kriteria ada 

dan tidaknya gejala multikolinieritas adalah sebagai berikut:   

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

tidak terjadi multikolinieritas.  

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

terjadi multikolinieritas.    

d. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas ialah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Adapun 

model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi adanya 

heteroskedastisitas. Uji heterokedasitisitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Uji Park. Uji park adalah uji heteroskedastisitas dengan cara 

melakukan pemangkatan terhadap residual lalu di logaritma natural 

kemudian dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Jika nila i 

signifikansi variabel bebas dengan residualnya lebih besar dari 0,05 maka 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

       Analisis jalur (Path Analysis) merupakan alat analisis untuk menguji 

pengaruh variabel intervening. Analisis jalur ini merupakan perluasan dari 

analisis regresi linear berganda atau analisis jalur ialah penggunaan analisis 

regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah 

ditetapkan berdasarkan teori (Ghozali, 2001). Noor (2011) mengatakan 

bahwa analisis jalur merupakan keterkaitan hubungan atau  pengaruh antara 

variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat dimana penelit i 

mendefinisikan secara jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab 

variabel lainnya. Teknik analisis jalur menggambarkan hubungan atau 

keterkaitan dari regresi linear berganda dengan variabel yang diukur.  

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 



44 

 

 
 

       Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunya i 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2006:56). Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F 

hitung dengan F tabel, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 

10%. Di dalam uji F sendiri memiliki rumus : 

Fhitung =  
R2(k − 1)

(1 − R2)/(n − k)
 

 

Dimana : 

R2 = Koefisien Determinasi 

k = Jumlah Variabel Brbas 

n = Jumlah Sampel 

b. Uji Parsial (Uji T)  

       Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006:58). Dengan kata lain, untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat 

menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata.  

       Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen 

secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:  

1) H0 : ß1 = 0 tidak berpengaruh 

2) H1 : ß1 > 0 berpengaruh positif 

3) H1 : ß1 < 0 berpengaruh negatif.  
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       Dimana ß1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nila i 

parameter hipotesis. Biasanya nilai ß dianggap nol, artinya tidak ada 

pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila thitung > ttabel maka Ho diterima 

(signifikan) dan jika thitung < ttabel Ho ditolak (tidak signifikan). Uji t 

digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, 

dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 10%.  

c. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

       Koefisien Determinasi (𝑅2) ialah suatu koefisien yang dapat 

menunjukkan besarnya presentasi atau pengaruh pada variabel 

independent terhadap variabel dependent. Nilai R yaitu antara 0 sampai 

dengan 1. Apabila 𝑅2 = 0, maka tidak adanya hubungan antara variabel 

independent dan variabel dependent. Apabila 𝑅2 = 1, maka variabel 

independent memiliki hubungan yang baik terhadap variabel dependent.  

       Semakin besarnya ukuran sampel (n), nilai 𝑅2  semakin lebih kecil. 

Sebaliknya jika dalam runtun waktu yang mana di dalam penelit ian 

tersebut mengamati hubungan dari beberapa variabel pada suatu alat 

analisis pada beberapa periode maka 𝑅2 nilainya lebih besar. Menurut 

Ghozali (2011: 83) hal tersebut dikarenakan variasi sebuah data yang 

relatif kecil pada sebuah data runtun waktu hanya terdiri satu alat analisis.  


