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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif. Metode kuantitatif deskripsi adalah data yang diperoleh dari sampel 

populasi penelitian yang dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan 

(Sugiyono, 2014:34). Jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian 

ini dapat memperoleh hasil dengan menggunakan model uji t dan uji F untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.  

 

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 (Gulo, 2000:76). Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan go publik yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) sebanyak 30 perusahaan. 

2. Sampel  
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      Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi dan sampel 

memberikan gambaran dari bagian populasi (Gulo, 2000:78). Sampel 

penelitian
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menggunakan teknik Nonprobability Sampling tepatnya menggunakan 

Purposive Sampling. Menurut Supranto (2007:76) Purposive sampling method 

adalah suatu sampel dimana pemilihan elemen-elemennya berdasarkan 

pertimbangan yang tak acak. Peneliti yang memberikan kriteria atau 

pertimbangan terhadap sampel yang akan dipilih. Adapun kriteria pertimbangan 

dalam pemilihan sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1: Penentuan Sampel Penelitian  

No  Keterangan  Jumlah  

1 Saham syariah yang telah terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode Juni 2012 – Mei 2018  

39

5 

2 Saham syariah yang listing di Jakarta Islamic Index (JII)  30  

3 Saham syariah yang listing di Jakarta Islamic Index (JII) 

mulai dari periode Juni 2012 – Mei 2018  

13 

Jumlah saham syariah yang dapat dijadikan sampel penelitian  13 

Sumber : Data Olahan www.idx.co.id 

      Berdasarkan tabel penentuan sampel penelitian diatas, maka dapat diketahui 

bahwa sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

13 saham perusahaan. Penentuan sampel penelitian tersebut berdasarkan 

beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut merupakan 

perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian : 
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Tabel 3.2:  Daftar Perusahaan yang Terpilih Menjadi Sampel Penelitian  

No  Kode  Nama Emiten  

1 ADRO  Adaro Energy Tbk. 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.  

5 INDF  Indofood Sukses Makmur Tbk. 

6 KLBF  Kalbe Farma Tbk. 

7 LPKR  Lippo Karawaci Tbk. 

8 LSIP  PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

9 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

10 SMGR  Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

11 TLKM  Telekomunkasi Indonesia (Persero) Tbk. 

12 UNTR  United Tractors Tbk. 

13  UNVR  Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: Data Olahan dari www.idx.co.id 

 

C. Definisi Operasional Variabel.  

      Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

variabel inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar dan tingkat bunga. 

1. Inflasi 

      Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat kenaikan harga secara 

menyeluruh pada produk yang bersifat umum dan terjadi secara terus menerus 

dalam periode waktu tertentu. Inflasi disebabkan oleh beberapa hal yaitu yang 

pertama adalah sisi permintaan konsumen yang berlebihan sementara produksi 

perusahaan sudah tidak bisa ditingkatkan lagi sehingga terjadi kelangkaan dan 

menyebabkan peningkatan harga. Kedua adalah peningkatan biaya produksi 

yang mengakibatkan harga produk atau output yang dihasilkan ikut 
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mengalami kenaikan. Tingkat inflasi dalam penelitian ini menggunakan data 

inflasi perbulan periode Juni 2012 – Mei 2018.  Inflasi dapat diukur 

menggunakan metode Indeks Harga Konsumen (IHK).  

        
                

      
 

Sumber: Dwi dan Uci (2013:159) 

Dimana : 

IHKt  = Indeks harga konsumen periode t 

IHKt-1= Indeks harga konsumen periode t-1  

      Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan adanya pergerakan harga 

dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dengan melakukan survey 

bulanan yang dilakukan oleh Badap Pusat Statistik (BPS) di 82 kota dari pasar 

tradisional dan modern terhadap jenis barang atau jasa disetiap kota (Bank 

Indonesia Institute, 2015:15).  

2. Tingkat  Bunga 

     Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga yang menjadi 

salah satu komponen pemerintah untuk mengendalikan uang yang beredar. 

Penetapan tingkat bunga dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melihat 

beberapa indikator yaitu tingkat inflasi negara dan uang yang beredar dalam 

masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengeluaran 

masyarakat untuk mengonsumsi produk sehingga menyebabkan uang yang 
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beredar dalam masyarakat semakin banyak sehingga diperlukan kontrol dari 

Bank Indonesia untuk menetapkan tingkat suku bunga. 

      Tingkat bunga yang tinggi akan menyerap jumlah uang yang beredar di 

masyarakat, sedangkan tingkat bunga yang terlalu rendah maka jumlah uang 

yang beredar dalam masyarakat akan bertambah untuk konsumsi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data perbulan tingkat bunga per tahun 

yang dilaporankan oleh Bank Indonesia periode Juni 2012 – Mei 2018 dalam 

satuan persen. 

3. Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 

      Nilai kurs merupakan nilai mata uang suatu negara ditukarkan dengan 

mata uang negara lain. Perbedaan kurs ditentukan oleh besarnya permintaan 

dan penawaran akan mata uang tersebut. Penawaran mata uang yang berlebih 

akan menyebabkan neraca pembayaran menjadi defisit dan sebaliknya jika 

permintaan mata uang berlebih, maka neraca pembayaran akan surplus. 

Kelebihan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan masyarakat 

membelanjakan kelebihan ini untuk impor atau membeli surat-surat berharga 

luar negeri, sehingga terjadi aliran modal keluar yang dan permintaan akan 

valuta asing menjadi naik sedangkan permintaan mata uang Rupiah menjadi 

menurun.  

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurs mata uang Rupiah 

terhadap mata uang Dollar Amerika dengan menggunakan Direct Quotattion 
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yang dinyatakan dengan Rupiah/Dollar Amerika. Formula kurs direct adalah 

sebagai berikut : 

                  
                           

                         
 

Sumber : Joesoef (2008:25) 

      Intepretasi dari rumus diatas adalah jika angka yang dihasilkan berubah 

naik, maka mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, namun jika 

angkanya berubah turun, maka mata uang lokal menguat terhadap mata uang 

asing. Pada penelitian ini menggunakan data kurs Rupiah terhadap Dollar 

Amerika perbulan pada periode Juni 2012 – Mei 2018.   

 

D. Jenis dan Sumber Data  

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif. 

Data kuantitatif merupakan data yang telah disajikan dalam bentuk angka dan 

dapat diukur atau dihitung secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari hasil publikasi Annual Report, Financial Report tahunan perusahaan 

pada Jakarta Islamic Index (JII). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, harga saham di Jakarta Islamic 

Index (JII), data perkembangan Inflasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, data 

Sertifikat Bank Indonesia dan data perkembangan kurs Rupiah terhadap Dollar 

Amerika  pada periode tertentu yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).  
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E. Teknik Pengumpulan Data  

      Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 

berkaitan dengan cara dan sumber memperoleh data penelitian. Penelitian ini 

melakukan penelusuran secara manual di Jakarta Islamic Index (JII) yaitu 

www.idx.co.id berupa laporan keuangan perusahaan yaitu laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode Juni 2012 – Mei 

2018, buku-buku tentang manajemen keuangan yang berhubungan dengan grand 

theory yaitu pasar modal, saham dan harga saham syariah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham yang didapat dari buku Manajemen 

Keuangan, Jurnal Pasar Modal dan website Bursa Saham Indonesia.  

 

F. Teknik Analisis Data  

      Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

kuantitatif yang merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara melakukan 

perhitungan, menganalisis, membandingkan dan mengintepretasikan data yang 

berupa angka. Penelitian ini menggunakan dua tahapan yaitu menghitung laju 

inflasi, tingkat suku bunga dan nilai kurs mata uang Rupiah terhadap Dollar.  

1. Tahap Pertama  

       Pada penelitian ini peneliti melakukan pooled data dari keempat variabel 

terlebih dahulu yaitu laju inflasi, tingkat suku bunga dan nilai kurs Rupiah 

terhadap Dollar  dan harga saham rata-rata di JII pada periode tertentu.  
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2. Tahap Kedua  

      Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan uji normalitas yang 

dibantu dengan SPSS dilajutkan dengan pengujian regresi linier berganda dan 

pengujian asumsi klasik. Tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

a. Uji Normalitas  

      Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebuah regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya memliki distribusi normal 

atau tidak. Metode yang dilakukan dalam uji normalitas adalah uji 

deskriptif yaitu uji skewness dan kurtosis.  

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

      Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk mencari atau 

menganalisis hubungan linier antara dua variabel independen atau lebih 

dengan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan model regresi linear berganda. 

Penggunaan metode analisis regresi berganda dalam penelitian ini 

dikarenakan mempunyai lebih dari satu variabel bebas yaitu berupa 

variabel inflasi, kurs Rupiah terhadap Dollar dan tingkat suku bunga 

dengan satu variabel terikat yaitu harga saham. Berikut perumusan regresi 

linear berganda: 

Harga saham = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  e 

 



62 
 

 

 

Keterangan : 

a  = Kontanta  

b1   =  Koefiseien Regresi Inflasi  

b2  =  Koefiseien Regresi kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 

b3    =  Koefiseien Regresi Tingkat Bunga   

e    = Error Term 

c. Koefisien Determinasi  

      Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

pengaruh variabel independen secara bersamaan (Simultan) terhadap 

variabel dependen. Semakin besar nilainya, semakin baik model regresi 

tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara 

keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen atau ada faktor 

lain diluar variabel independen yang diteliti dan menjelaskan variabel 

dependen.  

d. Uji F (Uji Simultan) 

      Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan 

variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh inflasi, 

kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dan tingkat 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 
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ditolak, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka 

hipotesis tersebut diterima. Perumusan uji F  (Uji simultan) adalah 

sebagai berikut : 

  
    

              
 

Sumber: Priyatno (2013:25) 

Keterangan: 

R
2
= koefisien korelasi ganda 

k= jumlah variabel independen 

n= jumlah anggota sampel 

F= F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan  F tabel  

Dasar pengambilan keputusan hipotesis adalah: 

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

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

e. Uji t (Uji Parsial)  

      Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh inflasi terhadap 

harga saham, pengaruh kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika terhadap 

harga saham dan pengaruh tingkat bunga terhadap harga saham. Tingkat 

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

hipotesis tersebut diterima. Perumusan uji t adalah sebagai berikut : 

  
 √   

√    
 

Sumber: Priyatno (2013:23) 

Keterangan : 

r= Korelasi parsial yang ditentukan 

n= jumlah sampel 

t= t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel  

Dasar pengambilan keputusan hipotesis adalah: 

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

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

f. Uji Asumsi Klasik  

     Uji asumsi klasik mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi yang telah diuji memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten.  

1) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas mempunyai tujuan untuk mengetahui suatu 

model regresi linier berganda terdapat korelasi antara variabel bebas 

atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel bebas, jika terdapat korelasi yang tinggi diantara 

variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap 
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terikat menjadi terganggu. Alat analisis dalam uji multikolinieritas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Variance Inflation 

Faktor (VIF). Ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang menjelaskan variabel bebas lainnya. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk melihat apakah 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Suatu model regresi yang baik yaitu terdapat 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap atau homoskedastisitas. Pengujian heteroskedatisitas dapat 

diuji menggunakan uji Glejser yaitu pengujian ini mengusulkan untuk 

melakukan regresi nilai absolut terhadap variabel bebas.  

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan alat analisis dalam penyimpangan 

asumsi klasik. Pengujian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

terdapat korelasi atau hubungan antara data yang diurutkan 

berdasarkan waktu (time series). Pengujian ini menggunakan metode 

Durbin-Watson (D-W stat) dengan dasar pengambilan keputusan ada 

atau tidaknya korelasi adalah sebagai berikut: 

1. Angka DW dibawah -2 (DW < -2) menandakan terdapat 

autokorelasi yang positif. 
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2. Angka DW diantara -2 sampai +2 atau (-2 ≤ DW ≤ 2) menandakan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

3. Angka DW diatas +2 atau DW > 2 menandakan bahwa terdapat 

autokorelasi negatif. 

 

 


