
37 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif 

(descriptive) melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan kegiatan penelitian yang hendak memuat gambaran atau 

mencoba mencandrakan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, 

faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005:28). Hasil penelitian 

dan kesimpulan menggunakan metode ini semata-mata untuk 

menggambarkan suatu gejala atau peristiwa seperti apa adanya yang nyata 

terjadi. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah terhadap 

pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi yang berangkat dari data 

(Kuncoro, 2001:2) 

B. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi yang 

bersangkutan dan kemudian ditarik kesimpulanya. Variabel penelitian 

dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (dependen) dan variabel terikat 

(independen). Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang dipaparkan 

variabel yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen (bebas) dalam penelitian ini adalah IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) yang ada pada BEI. Data IHSG 
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diperoleh dari publikasi www.finance.yahoo.com dengan data yang 

digunakan adalah data tiap akhir bulan selama periode pengamatan 

berlangsung yaitu tahun 2013 – 2017. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen (terikat) yang diuji dalam penelitian ini  

antara lain: 

a. Kurs USD/IDR 

b. Suku bunga 

c. Harga emas 

d. Harga minyak 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan definisi dari setiap varianel 

yang digunakan dalam penelitian yang menunjukkan cara pengukuran 

masing-masig variabel tersebut, setiap indikator dihasilkan dari data 

sekunder dan dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang didasarkan 

pada teori. 

Definisi dari masing-masing penelitian ini adalah: 

1. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 

IHSG adalah indeks yang dikeluarkan oleh BEI setiap harinya 

dalam mengambarkan pergerakan harga saham di bursa. Data IHSG 

diperoleh dari publikasi www.finance.yahoo.com. Data yang digunakan 

merupakan adalah data tiap akhir bulan selama periode pengamatan 

berlangsung yaitu tahun 2013-2017. 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.finance.yahoo.com/
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2. Kurs USD/IDR 

Merupakan nilai tukar rupiah terhadap dollar US, nilai kurs yang 

digunakan adalah kurs tengah rupiah terhadap dollar US yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Data kurs diambil dari publikasi 

www.bi.go.id, data yang digunakan merupakan kurs tengah pada setiap 

akhir bulan selama periode pengamatan berlangsung yaitu tahun 2013-

2017. 

3. Suku bunga 

Suku bunga (BI-Rate) merupakan tingkat suku bunga acuan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indoesia melalui keputusan rapat dewan 

gubernur. Data diperoleh dari publikasi www.bi.go.id. Data yang 

digunakan merupakan data suku bunga yang berlaku setiap bulannya 

selama periode pengamatan berlangsung yaitu 2013-2017. 

4. Harga emas 

Harga emas dunia dalah harga spot yang terbentuk dari akumulasi 

penawaran dan permintaan di pasar emas London. Data harga emas 

diperoleh dari publikasi www.kitco.com. Harga emas yang digunakan 

merupakan harga penutupan sore hari (London Gold PM Fix). Data 

yang digunakan adalah data tiap akhir bulan selama periode 

pengamatan yaitu 2013-2017. 

5. Harga minyak 

Harga minyak dunia adalah spot harga minyak dunia yang 

terbentuk dari akumulasi permintaan dan penawaran pada pasar. Data 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.kitco.com/
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harga minyak dunia yang digunakan diambil dari publikasi 

www.finance.yahoo.com. Harga minyak dunia yang digunakan adalah 

harga berstandar WTI (West Texas Intermediet) dengan data yang 

digunakan merupakan data tiap akhir bulan selama periode pengamatan 

berlangsung yaitu tahun 2013-2017. 

Berikut adalah ringkasan variabel-variabel yang digunakan beserta 

pengukurannya: 

 Tabel 3.1 

Devinisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel Definisi Skala Pengukuran 

IHSG Jumlah nilai pasar 

harian dibagi 

dengan total saham 

tercatat 

       
∑(     )

∑(        )
 

(www.finance.yahoo.com) 

Rasio 

Nilai kurs 

IDR/USD 

Nilai tukar rupiah 

terhadap dollar US 

menurut BI 

Kurs tengah =  

Kurs jual+Kurs beli 

               2 

 

Rasio 

Suku 

bunga 

(BI-Rate) 

Tingkat suku bunga 

yang dikeluarkan 

oleh BI sebagai suku 

bunga acuan  

Hasil Rapat Dewan 

Gubernur triwulanan   

diterbitkan BI 

(www.bi.go.id) 

Rasio 

Harga 

Emas 

Harga minyak 

internasional dengan 

Harga yang di dapat dari 

lelang lima anggota pasar 

Rasio 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.finance.yahoo.com/
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standar harga yang 

berlaku dikeluarkan 

oleh pasar emas 

London (London 

Gold Fixing) 

London (London Gold 

Fixing)  

(www.kitco.com) 

Harga 

Minyak  

Harga minyak 

internasional dengan 

standar harga yang 

berlaku dikeluarkan 

oleh West Texas 

Intermediate (WTI) 

Akumulai penawaran dan 

permintaan jenis Light 

Sweet dari pelaku pasar di 

Oklahoma Texas 

Rasio 

 

D. Jenis dan sumber data  

Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder yaitu data 

yang didapatkan dari publikasi berupa data Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), kurs USD/IDR, suku bunga, harga emas dan harga minyak 

(berdasarkan standar WTI) selama periode pengamatan 2013-2017. Data 

tersebut sudah di dokumentasikan dan dipublikasikan oleh pihak lain. 

Sumber data yang diperoleh dari berbagai website seperti 

www.finance.yahoo.com, www.bi.go.id, dan www.kitco.com.  

Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kurs USD/IDR, suku 

bunga, harga emas dan harga minyak (berdasarkan standar WTI) dibatasi 

pada data penutupan tiap akhir bulan selama periode pengamatan yaitu 

http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.kitco.com/
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tahun 2013-2017. Alasan pemilihan tahun yaitu untuk mendapatkan hasil 

yang akurat serta hasil tersebut dapat menggambarkan hubungan yang 

terjadi pada keadaan sekarang. Pemilihan data pada periode bulanan adalah 

untuk menghindari bias yang terjadi akibat kenaikan dan atau kepanikan 

pasar dalam bereaksi terhadap suatu informasi, sehingga pemilihan data ini 

diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.   

E. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan 

data informasi dan sampel yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data 

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber 

dokumen/buku-buku, internet, artikel,jurnal, dan dokumen lain yang 

mendukung penelitian. 

F. Teknik analisis data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat dalam menggunakan regresi linear berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Pengujian data dengan asumsi 

klasik diharapkan dapat menghasilkan data pemeriksa yang tidak bias 

dan efisien atau BLUE (Best Linear Unbias Estimator) dari satu 

persamaan regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, nilai residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

bisa dilakukan dengan uji statistik nonparametik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Kaidah pengambilan keputusan terhadap uji 

normalitas adalah apabila nilai asym-sign lebih besar dari 5% maka 

dikatakan normal dan apabila lebih kecil dari 5% maka dikatakan 

tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikoliearitas adalah adanya hubungan linear yang 

sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua 

variabel bebas (Kuncoro, 2005:114). Model regresi yang baik 

adalah model yang tidak memiliki korelasi linear/ hubungan yang 

kuat antara variabel bebasnya. Apabila dalam model terdapat 

hubungan korelasi yang kuat antar variabelnya (terdapat gejala 

multikolinearitas) maka model tersebut tidak dapat menaksir secara 

tepat dan tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang benar 

terhadap variabel yang diteliti. Masalah multikolinearitas dapat 

terdeteksi dengan melihat VIF (Value Inflation Factor), jika nilai 

VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya apabila VIF 

< 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

mengalami heteroskedastisitas.  

Uji heteroskedastisitas dapat dapat diketahui dengan 

melakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dengan ketentuan 

apabila nilai LM > dari 9,2 maka terjadi gejala heterokedastisitas 

dan jika nilai LM < dari 9,2 maka tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas. Angka 9,2 merupakan angka pembanding yang 

didapatkan dari tabel Chi-Square dengan derajat bebas 1 (karena 

memiliki satu variabel) dengan alpha 1%. Nilai LM dapat dicari 

dengan rumus: 

LM =     x n 

Keterangan: 

  = nilai  R square yang didapatkan dari kuadrat persamaan 

residual yang diperoleh dari model regresi. 

   =  jumlah sampel yang digunakan 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pada periode 

t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi maka 

disebut dengan problem autokorelasi. Gejala autokorelasi dapat 

dideteksi dengan mengguakan uji  Durbin-Watson (DW Test) 

dengan ketentuan yaitu jika nilai d tepat sama dengan 2 maka tidak 

terjadi autokorelasi sempurna, bila nilai d diantara angka 1,5 

sampai 2,5 maka data tidak mengalami autokorelasi, jika nilai d 

sama dengan 0 sampai 1,5 maka mengalami autokorelasi positif 

dan jika nilai d lebih dari 2,5 sampai 4 maka memiliki autokorelasi 

negatif. 

2. Persamaan Garis Regresi 

Alat analisis regresi yang digunakan yaitu regresi linear berganda 

dengan menggunakan data time series. Analisis ini digunakan untuk 

menguji pengaruh antara kurs USD/IDR, suku bunga, harga emas dan 

harga minyak terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Hubungan antara variabel digambarkan dengan metode analisis linear 

berganda menghasilkan model seperti berikut: 

Y = a +      +      +     +     + e 

Keterangan : 

Y = IHSG 

a = konstanta 
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b  = koefisen garis regresi 

   = kurs USD/IDR 

   = suku bunga 

   = harga emas 

   = harga minyak 

  = standar error 

3. Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur dengan 

metode berikut: 

a. Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji F perlu dilakukan dalam regresi linear untuk menunjukkan 

bahwa semua variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah dalam uji F 

antara lain: 

1) Merumuskan hipotesis 

Hipotesis diperoleh sebagai berikut: 

   =   ,   ,   ,    = 0 ,maka semua variabel independen 

secara bersama-sama tidak dapat menjelaskan secara signifikan 

variabel dependen. 

   =    ,   ,   ,    ≠ 0, maka maka semua variabel 

independen secara bersama-sama dapat menjelaskan secara 

signifikan variabel dependen. 
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2) Menentukan tingkat sigifikansi (level of significance) (α) = 5% 

dan degree of freedom (df) sebesar (k-1) derajat pembilangnya 

dan (n-k) untuk derajat penyebutnya, di mana n = jumlah 

observasi dan k = variabel penjelasnya. 

3) Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Ketentuan yang berlaku dari penerimaan atau penolakan 

hipotesis sebagai berikut: 

Jika         >       , berarti    ditolak dan   diterima, artinya 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Jika         <       , berarti    diterima dan   ditolak, artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji t 

Uji t memberikan gambaran seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individu menerangkan variabel 

dependen atau untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial 

antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengansumsikan bahwa variabel independen lain dianggap 

konstan. Ketentuan dalam mengkaji pengaruh variabel independen 

terhadap dependen secara individu dapat dilihat dari hipotesis 

berikut :  

   :    = 0, tidak berpengaruh 
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   :    > 0, berpengaruh positif  

   :    < 0, berpengaruh negatif 

Biasanya nilai ß dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila  

        >       , maka Ho diterima (signifikan) dan jika          < 

       Ho ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat 

keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, di mana tingkat 

signifikan yang digunakan yaitu 5%. 

c. Koefisien determinasi 

   pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro,2001:100). 

Nilai koefisien determinasi adalah berada pada angka nol dan satu, 

jika nilainya semakin mendekati satu berarti variabel-variabel 

indepeden dapat memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan variabel dependen.  

Kelemahan dari menggunakan koefisien determinasi ini adalah 

bias terhadap penggunaan jumlah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen akan meningkatkan angka     tanpa mengetahui 

apakan variabel tersebut berpengaruh signifikan ataupun tidak. 

Maka banyak peneliti  yang menganjurkan menggunakan adjusted 

   dalam mengevaluasi mana model regresi terbaik. Adjusted    

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen dimasukkan. 


