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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

sumber data Kurs, Inflasi, intellectual capital, leverage dan Struktur modal 

diperoleh dari  laporan  keuangan perusahaan yang telah diaudit dari situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id, Kurs Rupiah dan inflasi dari 

Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id, pengambilan data mulai dari tahun 2013-

2017. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri 

data historis yang tersedia berbentuk laporan keuangan perusahaan maupun 

history laporan Bank Indonesia Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan 

mengkaji buku-buku literatur, jurnal dan majalah baik di media cetak maupun 

elektronik yang berhubungan dengan tema penelitan guna memperoleh landasan 

teoritis yang komprehensif. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) berjumlah 30 perusahaan, pemilihan ini 

adalah dengan pertimbangan bahwa saham perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) 

merupakan sebagai tolak ukur dalam perdagangan saham syariah di Indonesia, 

yang dimulai tahun 2013-2016. 

http://www.idx.co.id/
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Pada penelitian ini sampel dipilih menggunakan teknik pengambilan dengan 

metode purposive sampling, yaitu metode dimana pemilihan sampe dengan 

kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai saham syariah di JII pada periode 

2013-2016 

2. Tidak pernah keluar dari listed saham syariah di JII selama periode 

2013-2016. 

3. Saham-saham syariah yang yang mempunyai data lengkap serta 

akurat yang dibutuhkan oleh peneliti. 

4. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dengan memakai 

mata uang rupiah 

Table 3.1 

Seleksi Sampel 

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic 

Indek (JII) 

30 

Perusahaan yang tidak terdaftar dan aktif secara terus 

menerus di Jakarta Islamic Indek (JII) dari tahun 

2013-2015 

(15) 

Perusahaan yang tidak memakai mata uang rupiah (2) 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan secara lengkap 

(1) 

Jumlah sampel akhir yang digunakan 12 

 Sumber: data diolah (2017) 

 

Table 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk. 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
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6 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

7 KLBF Kalbe FarmaTbk. 

8 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

9 SMGR Semen Indonesia Tbk. 

10 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

11 UNTR United Tractors  Tbk.  

12 WSKT Waskita Karya Tbk. 

  Sumber: www.idx.co.id(diolah, 2017) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel peneliatian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:3). 

Dalam penelitian ini variabel yang ditetapkan yaitu: 

a) Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel terikat (Y) adalah Return Saham syariah pada saat penutupan 

akhir tahun. 

Rumus:  

   
        
     

 

Dimana : 

   harga penutupan saham pada hari ke t 

      harga penutupan saham pada hari ke t-1 

 

b) Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2015). Dalam 

http://www.idx.co.id/
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penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) kurs (X1), inflasi (X2), intellectual 

capital(VAIC
TM

)  (X3), leverage (X4), dan Struktur Modal (X5). 

1. Kurs (X1) 

Kurs adalah perbandingan nilai harga antara dua mata uang yang berbeda pada 

kondisi tertentu, nilai tukar mencerminkan aktivitas ekonomi riil, perubahan harga 

saham menyebabkan peningkatan permintaan uang riil dan nilai mata uang  

domestic ( Nopirin, 2006). Nilai tukar Rupiah terhadap US$ menunjukkan nilai 

dari mata uang Dolar AS yang dinyatakan dalam Rupiah/USD atau kurs tengah 

BI. 

Rumus Kurs ( Imbayani 2015) : 

     
                   

 
 

2. Inflasi (X2) 

Inflasi merupakan dimana terjadinya kenaikan harga barang secara terus 

menerus dalam jangka waktu setidaknya satu dalam tahun. Peningkatan inflasi 

secarta relatif merupakan sinyal negative bagi pemodal di pasar modal karena 

infalasi dapat meningkat pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan 

biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan menurun (Tandelilin, 2010). 

Rumus inflasi (Manurung dan Pratama 2005) : 
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3.  Intelectual Capital (VAIC
TM

) (X3) 

Intellectual Capital merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis 

pengetahuan dan berupa asset tidak berwujud yang dapat dijadikan nilai tambah 

bagi perusahaan. Selain itu, Intellectual capital mampu digunakan perusahaan 

untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif. 

Dalam penelitian ini Intellectual Capitaldi ukur dengan Value Added 

Intelectual Coeffient (VAIC
TM

) yaitu metode pengukutan Intellectual Capital (IC) 

secara moneter yang dikembangkan oleh Polic tahun 1998. Metode ini 

menggabungkan antara human capital, structural capital dan capital 

employed,hal yang terpenting dalam mengukur IC mengetahui Value Added yang 

di ciptakan perusahaan. 

 Tahapan perhitungan VAIC
TM  

yang dikutip dari Mahmud (2013) adalah 

sebagai berikut: 

a) Menghitung Value Added (VA) 

Value Added dapat dihitung dengan informasi yang tercemin di laporan 

keuangan tahunan perusahaan sseperti berikut: 

VA = OUT (pendapatan) – IN (Beban operasional kecuali beban gaji) 

b) Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

Menunjukan berapa besar VA yang dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. 

  VAHU= VA/HC 
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 Keterangan: 

VA = Value Added, yaitu total penjualan dan pendapatan lain dikurangi 

dengan beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan) 

HC = Human Capital, yaitu beban karyawan atau tenaga kerja yang 

usahaan ( total gaji, upah dan pendapatan karyawan) 

c) Menghitung structural Capital Value Added (STVA) 

Mengasumsikan jumlah structural capital yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan rupiah dari VA. 

  STVA= SC/VA 

Keterangan: 

STVA = rasio SC terhadap VA 

SC = structural Capital VA-HC 

VA = Value Added 

d) Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

Menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE taehadap VA 

perusahaan. 

  VACA= VA/CE 

Keterangan: 

VA = Value Added, yaitu total penjualan dan pendapatan lain dikurangi 

dengan beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan) 

CE = Capital Employed, yaitu dana yang tersedia atau dimiliki oleh 

perusahaan (Total Ekuitas) 
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e) Menghitung Value Added Intelectual Capital (VAIC
TM

) 

Kemampuan intellectual perusahaan untuk untuk menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan. 

VAIC
TM 

= VAHU + STVA + VACA 

4. Leverage (X4) 

Rasio Solvabilitas (leverage ratio) Rasio  solvabilitas  disebut  juga  dengan 

rasio  pengungkit  (leverage  ratio),  yaitu rasio  untuk  mengukur  sejauh  mana 

sebuah  perusahaan didanai  oleh  utang. Terdapat  sejumlah  rasio  yang 

membandingkan  antara  besarnya  saham atau laba operasi terhadap sejumlah 

dana (biaya)  yang  disediakan  oleh  kreditor. Rasio-rasio  ini  biasanya  ditujukan 

(dibuat) untuk mengukur apakah arus kas operasional  (operational  cashflow)  

dan aset  dapat  memberikan  proteksi  bagi kreditor  jika  perusahaan  mengalami 

kerugian.  

Rumus leverage ( Hanafi dan Halim, 2009) : 

               
            

            
 

5. Struktur Modal (X5) 

Struktur modal atau struktur keuangan merupakan cara perusahaan membiayai  

aktivanya. Struktur ini terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang  

dan modal pemegang saham. Sumber dana yang digunakan pada hakikatnya  

merupakan komposisi dana atau struktur modal. Struktur modal diukur dengan 

menggunakan rasio debt to equity ratio. Menurut Fahmi (2014) Debt to equity 

ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 



42 
 

                     
           

                   
 

Table 3.3 

Tabel Defenisi Variabel 

 

Variabel Indikator Rumus Skala 

Dependen 

(Y) Return 

Saham 

Syariah 

Selisih harga 

saham saat ini 

dibandingkan 

harga saham 

sebelumnya 

 

   
        
     

 

Rasio 

 

Kurs (X1) 

 

 

Nilai tukar 

Rupiah terhadap 

US$ 

menunjukkan 

nilai dari mata 

uang Dolar AS 

yang dinyatakan 

dalam 

Rupiah/USD atau 

kurs tengah BI 

 

 

     
                   

 
 

 

Rasio 

Inflasi (X2) 
Inflasi 

merumakan 

dimana terjadinya 

kenaikan harga 

barang secara 

terus menerus 

dalam jangka 

waktu setidaknya 

satu dalam tahun. 

 

 

   
         
     

       

 

Rasio 
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Intelectual 

Capital 

(VAIC
TM

) 

(X3) 

Polic (1998) 

dalam Andrean 

(2015) Model 

(VAIC
TM

) 

merupakan 

gabungan dari 

unsur human 

capital, structural 

capital dan 

capital employed 

 

VAIC
TM 

= VAHU + STVA + VACA 

 

Rasio 

Leverage 

(X4) 

Leverage ratio 

yaitu rasio  untuk  

mengukur  sejauh  

mana sebuah  

perusahaan 

didanai  oleh  

utang 

 

Leverage ratio =
           

           
 

Rasio 

Struktur 

Modal (X5) 

Struktur modal 

diukur dengan 

menggunakan 

rasio debt to 

equity ratio 

 

    
           

                   
 

Rasio 

3.5 Metode Analisis Data 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Analisis ini digunakan pada penelitian ini karena regresi berganda 

cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor hubungan antara variable 

independen dan variable dependen  selanjutnya akan diuji dengan uji regresi 

linear berganda, dengan formulasi sebagai berikut: 

RS = α + β1 K + β2 I + β3 IC + β4 Lev + β5 SM + ε 

Dimana: 

RS : return Saham Syariah 

α : Konstanta 

β1- β3 : Koefisien regresi variable independen 
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K : Kurs 

I : Inflasi 

IC : Intelectual Capital 

Lev : Leverage 

SM : Struktur Modal 

ε : error 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan metode statistika yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi 

sebuah informasi.Statistik Deskriptif memberikan gambaran masing-masing 

variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

minimum (Ghozali, 2005; 98).Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang didapatkan dan memenuhi syarat untuk penelitian. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diolah dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Jika uji asumsi klasik 

tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan menjadi tidak efisien 

(Said, 2010;64). 

3.5.2.1 Uji Normalitas data 

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. 
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Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dimana nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-Smirnov atau K hitung  

> dari nilai/taraf signifikan α = 0,05 (5%) (Suliyanto, 2011;75). 

3.5.2.2  Uji Multikolonieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelari 

variabel bebas (Independen). Model regresi yang baiknya seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen karrna jika saling berkoelasi maka variabel-

variabel ini menjadi tidak ortogral (Ghozali, 2005;91). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya Multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dengan VIF 

(Variance Inflantion Faktor) dengan persamaan: 

 VIF = 
 

    
 = 

 

         
 

Untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 10 atau 

sama dengan nilai VIF. 

3.5.2.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakan dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2005:104) Salah satu fungsi linear yang baik adalah tidak terciptanya 

autokorelasi, karena jika terjadi autokorelasi akan menyebabkan varian sampel 

menjadi tidak dapat menggambarkan varian populasinya dan model regresi yang 

dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variable independen 

tertentu. 
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Untuk mengetahui ada tidaknya Autokorelasi dalam variabel yang diteliti 

dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 

b. Jika DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi Autokorelasi. 

c. Jika DW diatas +2 berarti terdapat Autokorelasi negatif. 

3.5.2.4  Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang 

lain. Jika pengamatannya tetap maka disebut dengan homokedasitas, namun jika 

berbeda disebut heterokedasitas (Ghozali, 2005:105).Model regresi yang baik 

adalah yang homokedasitas dan tidak terjadi heterokedasitas. Untuk menguji 

gejala ini adalah dengan menggunakan analisis grafik scatterplot, dimana sumbu 

horizontal menggambarkan nilai predict standardized (sumbu X) sedangkan 

sumbu vertical menggambarkan residual studentized (sumbu Y). Jika Scatterplot 

membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heterokedastisitas 

pada model regresi yang dibentuk.Sedangkan jika scatterplot menyebar secara 

acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heterokedastisitas pada 

model regresi yang dibentuk. Juga dapat dengan melakukan uji glejser, jika 

variabel signifikan secara statistic mempengaruhi vaiabel terikat maka ada 

indikasi terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2005:69) 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 

suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus di uji 



47 
 

secara empiris. Pengujian hipotesis, merupakan prosedur yang akan menghasilkan 

suatu keputusan yaitu menolak atau menerima hipotesis tersebut. Uji hipotesis 

statistic dilakukan melalui tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial (Uji t), Uji 

simultan ( Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R2). 

3.6.1 Pengujian simultan (Uji –F)  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan.Pengujian dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F 

pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 

5%). Analisis didasarkan pada pembandingan antara nilai signifikansi F dengan 

nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :  

a. Jika signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak yang berarti variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen  

b. Jika signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima yaitu variabel-variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.2 Uji  koefisien determinasi (R
2
) 

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel 

independen dapat dijelaskan variabel dependennya, juga untuk mengetahui 

bagaimana keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

independen .Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R
2
).Nilai 

koefisien determinasi antara 0 sampai 1.Besarnya nilai R2 jika semakin mendekati 

0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.Besarnya R
2
 jika semakin mendekati 1 berarti 
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variabelvariabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Dengan kata lain semakin besar 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2013). 

3.6.3 Pengujian secara parsial T-test (Uji –t) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.Pengujian 

dilakukan dengan pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan 

(penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada 

perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana 

syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :  

a. Jika signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen  

b. Jika signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima yaitu variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  


