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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 

3.1      Lokasi dan Waktu Penelitia 

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan paradigma penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bursa Efek 

Indonesia melalui media internet dengan situs www.idx.co.id. Penelitian dilakukan 

dari bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai. 

3.2      Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

sumber data penelitian diperoleh peneliti dari data sekunder. Menurut 

(sugiyono:2012) data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen”. Data sekunder berupa harga saham perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2015. Data diperoleh dari situs www.idx.co.id 

dan  http://www.seputarforex.com/saham/data_historis/. 

3.3      Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara menyalin, serta mengkutip dari catatan berupa 

dokumen yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalalah, 

internet, instansi atau lembaga pemerintah dan juga data-data yang dimiliki 

perusahaan sesuai dengan keperluan pembahasan dalam penelitian. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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3.4      Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012). 

Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono 2012). 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

tercatat Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian dilakukan 

dari 2008 - 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan purposive sampling method.  

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Metode Purposive Sampling 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang tergabung dalam  sub sektor property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian  2008-2015  

47 

2 Perusahaan yang tergabung dalam  sub sektor property 

dan real estate yang mengalami delisting selama periode 

penelitian  2008-2015 

(18) 

 

 

 

 Total Sampel 29 

 

Berdasarkan  kriteria tersebut, dalam periode pengamatan selama 

dua tahun  perusahaan yang tergabung dalam sektor properti dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2008 - 2015. Maka diperoleh  29 

sampel perusahaan yang akan  menjadi obyek penelitian. 
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Tabel 3.2  Daftar Sampel sektor property dan real estate 

No Kode Saham Nama Emitten 

1 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 

2 BAPA Bekasi Asia Pemula Tbk 

3 BIPP Bhuawanatala Indah Permai Tbk 

4 BKSL Sentul City Tbk 

5 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 

6 COWL Cowell Development Tbk 

7 CTRA Ciputra Development Tbk 

8 DART Duta Anggada Reality Tbk 

9 DILD Intiland Development Tbk 

10 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

11 ELTY Bakrieland Development Tbk 

12 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 

13 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 

14 JRPT Jaya Real Property Tbk 

15 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

16 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 

17 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk 

18 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

19 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

20 MTSM Metro Reality Tbk 

21 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

22 PLIN Plaza Indonesia Reality Tbk 

23 PUDP jaya Real Property Tbk 

24 PWON Pakuwon Jati Tbk 

25 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

26 RDTX Roda Vivatex Tbk 

27 RODA Pikko Land Development Tbk 

28 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 

29 SMRA Summarecom Agung Tbk 

Sumber : www.idx.co.id 

3.5      Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini 

variabel yang ditetapkan yaitu: 



 
 

 

44 

a. Variabel Dependent (Variabel Endogen) 

Variabel Endogen adalah variabel yang mana keberadaanya 

dipengaruhi oleh variabel lain, variabel endogen sering disebut juga dengan 

variabel dependent, kenapa disebut endogen karena posisinya dalam sebuah 

model berada dibelakang atau posisi akhir (Trianto,2015). Dalam penelitian 

ini variabel endogen) adalah indeks harga saham sektor properti. 

b. Variabel Intervening  

Vareiabel intervening adalah variabel yang menjaadi perantara antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang mana sifatnya adalah 

mengintervensi (Trianto, 2015). Menurut Suliyanto variabel intervening 

merupakan variabel antara yang dipengaruhi oleh variabel bebas tetapi 

memengaruhi variabel tergantung. Variabel intervening ini biasanya dipakai 

untuk penelitian yang melibatkan beberapa variabel yang saling terkait. 

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Inflasi yang di ukur dari 

Indeks Harga Konsumen (IHK). 

c. Variabel Independent ( Variabel Eksogen) 

Variabel eksogen adalah variabel yang keberadaanya tidak ditentukan 

oleh variabel lain didalam model (Trianto, 2015). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel eksogen/bebas (X) adalah suku bunga (SBI) 

Untuk melihat lebih lanjut tentang operasional variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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3.6      Metode Analisis Data 

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur 

(path analysis). Analisis Jalur (path analysis) merupakan suatu teknik analisis 

statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda (Trianto, 2015). 

Analisis jalur termasuk kedalam analisa multivariate karena melibatkan 

lebih dari dua variable. Adapun tujuan dari analisa untuk mengetahui hubungan 

structural berbagai variable independent dan variable dependent serta besarnya 

pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung serta pengaruh total dari 

model yang dibangun dalam penelitian. 

Beberapa alasan mengapa analisis jalur lebih tepat digunakan adalah 

sebagai berikut  : 

1. Hipotesis yang diuji dikembangkan dengan model (kerangka 

konseptual) yang semua hubungan bersifat asimetris dan merupakan 

sistem, serta model dapat dikategorikan bersifat rekursif. 

2. Analisis jalur memberikan metode langsung berkaitan dengan 

hubungan ganda secara simultan (model structural) sehingga 

memberikan efisiensi analisis statistika. 

3. Kemampuannya untuk menguji hubungan secara komprehensif dan 

memberikan suatu bentuk transisi analisis explanatory menuju analisis 

confirmatory . Bentuk transisi ini berkaitan dengan usaha yang lebih 

besar dalam semua lapangan study untuk mengembangkan suatu 

pandangan masalah secara lebih sistematis. Upaya seperti itu 

memerlukan kemampuan untuk menguji suatu hubungan berantai 
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yang membentuk model yang besar seperangkap prinsip dasar, atau 

suatu teori secara keseluruhan . Hal ini sangat cocok diselesaikan 

dengan analisis jalur (path analysis). 

Langkah-langkah dalam pengujian analisis jalur dilakukan dengan 

melakukan beberapa tahapan: 

1. Spesifikasi Pengembangan Model 

Pengembangan model analisis jalur harus didasarkan pada hubungan 

kausalitas yang memiliki justifikasi teori yang kuat dan mapan. 

Pengembangan diagram jalur bertujuan untuk menggambarkan 

hubungan kausalitas yang ingin diuji. Biasanya hubungan kausalitas 

dinyatakan dalam bentuk persamaan yang dibuat sebelum dilakukan 

analisis jalur. Hubungan kausalitas itu dapat juga digambarkan dalam 

sebuah diagram jalur, selanjutnya bahasa program akan mengkonversi 

gambar menjadi persamaan dan persamaan menjadi estimasi 

(Suwarno, 2007).   

Model dirancang berdasarkan konsep dan teori. Berdasarkan 

hubungan  antar variabel secara teoritis dapat dibuat model dalam 

bentuk diagram path. 

Berikut model persamaan analysis path sederhana (Trianto, 2015): 
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Keterangan: 

Suku bunga  = X 

Inflasi  = Y 

Indeks saham  = Z 

Substruktur I 

Y = X , Errorvar 

Y = ß1X+e………………………………………………………...(1) 

Substruktur II 

Z = X + Y, Errorvar 

Z  = ß1X + ß2Y+ e………………………………………………..(2) 

2. Estimasi Model 

Menurut  Joreskog  dan   Sorbom  (1996) dalam Ramadiani (2010)   

metode  estimasi   yang  paling  tepat digunakan pada data ordinal 

dan korelasi polychoric adalah metode Weighted Least- Squares 

(WLS). Karena distribusi data ordinal yang tidak normal, maka 

metode WLS akan memberikan hasil yang lebih baik. Kelemahan 

pengukuran WLS adalah harus memiliki jumlah sampel yang relatif 

besar. Sehingga metode estimasi yang digunakan untuk penelitian 
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yang memiliki sampel di bawah 500 biasanya menggunakan metode 

estimasi Maksimum Likelihood (ML). Data untuk pengukuran 

menggunakan metode ML, biasanya bersifat continous namun tidak 

sedikit pula yang menggunakan data ordinal yang telah 

dinormalisasikan.  Setiap  estimasi  yang  dilakukan,  ditinjau  

dengan  berpedoman  pada goodness  of  fit  (GOF).  Pemeriksaan  

terhadap  hasil  estimasi  dilakukan  untuk  melihat kemungkinan 

adanya estimasi yang mengganggu, yaitu nilai-nilai yang tidak 

masuk akal atau anomali. Yaitu nilai t < 1,96 atau nilai standar solusi 

> 1.00. 

3. Uji Kecocokan Model dengan Goodness of Fit Statistics  

Hasil ini memberikan arti bahwa model memiliki fit yang baik karena 

memiliki nilai chi-square = 0,00 dan P adalah 1 (P>0,05). Menurut 

Ghazali dan Fuad (2008: 29), nilai chi-square merupakan ukuran 

mengenai baik buruknya fit suatu model dan nilai chi square sebesar 0 

menunjukkan bahwa model memiliki fit sempurna (Fits is Perfect).  

4. Penghitunagan Matrik BETA dan Matrik GAMMA 

Matrik BETA menunjukkan hubungan diantara sesama variabel 

endogen (dependent variabel), sedangkan matriks GAMMA 

menunjukkan pengaruh variabel eksogen (independent variabel) 

terhadap variabel endogen. 
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5. Penghitungan Pengruh Langsung dan Tidak Langsung 

Dalam penghitungan pengaruh langsung dan tidak langsung kita bisa 

melihat dari Matrik total efek atar variabel (Total and Indirect Effect) 

dari hasil estimasi path analysis. 

1. Pengaruh langsung  = a, b dan c 

2. Pengaruh tidak langsung  = a*c 

3. Pengaruh total x->z = (a*c)+b  

6. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun  

ditolak atau di terima sebagai berikut: 

a. Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak 

b. Jika t-hitung >t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima 

Atau dapat pula melaui diagram path yang menggambarkan 

koefisien jalur untuk masing-masing jalur yang menampilkan 

tingkat signifikasi (t-value) yaitu dengan melihat angka yang 

berwarna merah atau hitam, jika merah berarti variabel endogen 

tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel endogen. 

 


