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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang diduga dapat

mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, dan faktor-

faktor tersebut adalah Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, PDB, dan

Volume Perdagangan Saham. Dengan populasi Indeks Harga Saham

Gabungan dan jangka waktu penelitian yang digunakan selama 32 triwulan,

mulai triwulan I Maret 2006 sampai triwulan IV Desember 2013 sebagai

sampel penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan

jenis data runtun waktu (time series) selama kurun waktu 32 triwulan dari

Maret 2006 sampai Desember 2013 yang diperoleh dari buku, jurnal,

internet yang berkaitan secara lembaga yang berhubungan dengan penelitian

ini untuk diolah menjadi data yang digunakan untuk keperluan analisa. Data

tersebut adalah:

1. Data mengenai perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan situs (www.e-

bursa.com)

2. Data tetang perubahan bulanan tingkat suku bunga diperoleh dari situs

Bank Indonesia (www.bi.go.id)
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3. Data tentang inflasi diperoleh situs Bank Indonesia (www.bi.go.id)

dan situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

4. Data tentang Produk Domestik Bruto (PDB) diperoleh dari situs

Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

5. Data tentang Indeks Harga Saham Gabungan dan volume perdagangan

saham diperoleh dari situs (www.idx.co.id)

C. Variabel dan Pengukurannya

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen

dan variabel dependen. Menurut Subagyo (2005) variabel independen

adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.

Sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel dependen.

Sebagai variabel bebas (independen) adalah inflasi, nilai mata uang,

suku bunga, Produk Domestik Bruto (PDB) dan volume perdagangan.

Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah Indeks Harga Saham

Gabungan. pengukuran untuk masing-masing variabel penelitian akan

dibahas seperti berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG). IHSG adalah indeks yang diperoleh dari seluruh

saham yang tercatat di BEI dala suatu waktu tertentu. Suatu angka yang

digunakan untuk membandingkan perubahan harga dari waktu ke waktu.
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Pengukuran digunakan adalah dalam satuan poin, dan data yang

diperoleh merupakan data penutupan IHSG sejak Maret 2006-Desember

2013.

2. Variabel Independen

a. Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana senantiasa meningkatnya harga-harga

pada umumnya, atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai

uang yang beredar tidak diimbangi dengan pengikatan persediaan barang.

Variabel yang digunakan adalah tingkat inflasi bulanan yang merupakan

perubahan harga-harga umum yang secara terus menerus dinyatakan

dalam persen per tahun. Data ini diperoleh dari laporan BI. Data inflasi

yang digunakan adalah data inflasi triwulan selama 2006-2013.

b. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar merupakan harga mata uang suatu negara yang dinyatakan

dalam mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah yang dimaksud disini

adalah nilai tukar Rupiah (RP) terhadap USD yang diumumkan oleh

Bank Indonesia perode triwulanan dari tahun 2006-2013.

c. Suku Bunga

Variabel tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga

yang ditetapkan Bank Indonesia. Data tingkat suku bunga yang

digunakan adalah tingkat suku bunga setiap akhir triwulan selama

periode penelitian 2006-2013.
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d. Volume Perdagangan

Volume perdagangan adalah banyaknya lembaran saham yang

diperjualbelikan di pasar modal setiap hari dengan tingkat harga yang

telah disepakati penjual dan pembeli melalui perantara. Volume

perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume

perdagangan penutupan triwulan salama 2006-2013.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

No Variabel Cara Pengukuran

1 Inflasi (X1) Inflasi triwulan selama tahun 2006-2013

2 Nilai tukar

rupiah (X2)

Nilai tukar akhir triwulan selama tahun 2006-2013

3 Suku bunga

(X3)

Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

akhir triwulan tahun 2006-2013

4 Volume

perdagangan

(X4)

Jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada

saat penutupan tiap perdagangan saham periode

triwulan tahun 2006-2013

5 Produk Domestik

Bruto (X5)

Produk Domestik Bruto triwulan selama periode

tahun 2006-2013

6 IHSG (Y) IHSG pada saat penututpan (closing price) periode

triwulan tahun 2006-2013
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D. Metode Analisis Data

Telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan Tingkat Inflasi,

Nilai Tukar, Volume Perdagangan, Produk Domestik Bruto (PDB), dan

Tingkat Suku Bunga sebagai variabel independen dan IHSG sebagai

variabel dependen. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan

persamaan linear berganda (multiple regression). Persamaan regresi

digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Persamaan regresi linear berganda yang diajukan adalah sebagai

berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Keterangan:

Y = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi variabel bebas (X1)

b2 = Koefisien regresi variabel bebas (X2)

b3 = Koefisien regresi variabel bebas (X3)

b4 = Koefisien regresi variabel bebas (X4)

b5 = Koefisien regresi variabel bebas (X5)

X1 = Tingkat Inflasi

X2 = Nilai Tukar

X3 = Tingkat Suku Bunga

X4 = Produk Domestik Bruto (PDB)

X5 = Volume Perdagangan Saham

e = Error
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Regresi linear berganda adalah model penelitian yang paling umum

digunakan karena dengan menggunakan model penelitian ini dapat

diketahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen.

E. Analisis Data

1. Uji Normalitas Data

Analisis data dimulai dari pengujian normalitas data, hal ini untuk

melihat apakah data berdistribusi normal. Regresi linear mengisyaratkan

adanya normalitas data untuk semua variabel. Jika ada variabel tidak

berdistribusi normal atau tidak membentuk hubungan yang linear, maka

akan diatasi dengan menambah data, menghilangkan data yang

menyebabkan data tidak berdistribusi normal atau mentransformasikan

variabel tersebut dengan cara akar kuadrat atau logaritma natural dan

kemudian diuji ulang (Rahmiati, 2004).

Alat diagnosa yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal

data adalah grafik Normal Probality Plot. Jika residual berada pada garis

diagonal atau mendekati berarti residual tersebut terdistribusi secara normal.

Namun jika residual terletak menyebar menjauhi garis diagonal berarti data

tersebut tidak terdistribusi secara normal (Ghozali: 20007).

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas

residual adalah uji statistik non-parametik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Uji

Kolomogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis :
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H0   : Data terdistribusi normal

HA : Data residual tidak terdistribusi normal.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan betul-

betul terbatas dari adanya gejala autokorelasi, multikolinearitas dan gejala

heteroskedastisitas, perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan uji

asumsi klasik.

a. Multikolinearitas

Istilah multi korelasi digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan

linear antara variabel bebas dalam regresi. Bila variabel-variabel bebas

korelasi dengan sempurna Sumodiningrat (2002) dalam Fuspita (2011)

Multikolinearitas penyebab timbulnya masalah-masalah, yaitu:

1. Koefisien regresi yang bertanda positif dalam regresi sederhana

bias berubah negatif dalam regresi berganda atau sebaliknya.

2. Fluktuasi nilai estimasi koefisien regresi sangat besar

3. Jika variabel-variabel independen terkorelasi satu sama lain,

variabel-variabel tersebut menjelaskan varian yang sama dalam

mengestimasi variabel independen, jadi penambahan variabel

independen tidak berpengaruh apa-apa.

Untuk mendeteksi adanya gangguan multikolinearitas adalah dengan

menggunakan Tolerance atau Variance Inflator (VIF).

Untuk melihat adanya multikolinearitas dirumuskan sebagai berikut:= ( ) =
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Dimana merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil

artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF < 10 dianggap

ada multikolinearitas dengan variabel lainnya. Sebaliknya jika nilai VIF >

0,1 maka dianggap tidak terdapat multikolinearitas Sumodiningrat (2002)

dalam Fuspita (2011).

b. Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dikatakan mengandung heteroskedastisitas bila

varians variabel dalam model tidak sama (konstan) akibatnya penafsir yang

diperoleh tidak efektif, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar

meskipun penafsir yang diperoleh menggambarkan populasinya tidak bias

dan bertambahnya sampel yang akan digunakan akan mendeteksi nilai yang

sebenarnya. Hal ini karena variansinya tidak minimum. Cara memprediksi

ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari

pola gambar scatterplot yang teratur model tersebut Nugroho (2005) dalam

Fuspita (2011). Jika membentuk pola yang teratur, maka regresi mengalami

gangguan heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila ada korelasi antara anggota sampel yang

diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul

pada observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensinya bada

autokorelasi ini adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian

populasinya.
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Pendekatan yang sering dugunakan untuk menguji apaka terjadi

autokorelasi adalah uji Durbin-Watson dengan ketentuan:

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

b. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi

autokorelasi

c. Jika DW diatas +2, berarti ada autokorelasi positif.

Tabel 3.2
Tabel Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi
positif

Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi
positif

No decision d ≤ d ≤ du

Tidak ada korelasi
negatif

Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada korelasi
negatif

No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 dl

Tidak ada autokorelasi,
positif atau negatif

Tidak ditolak du < d < 4 - du

Sumber: Ghozali, 2007

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap

variabel dependen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

H1 : Pada hipotesis H1 dilakukan uji t untuk mengetahui apakah suku bunga,

inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan volume perdagangan saham
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berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IHSG. Uji t dilakukan

dengan alpa (α) 5%.

H0 : Suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan volume perdagangan

saham tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IHSG

apabila thitung < ttabel.

Ha : Suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan volume perdagangan

saham berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IHSG apabila

thitung > ttabel.

b. Uji simultan (Uji F)

Uji F sering disebut dengan uji koefisien regresi secara serentak.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

H2 : Pada hipotesis H2 dilakukan uji F untuk mengetahui apakah suku

bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan volume perdagangan

saham berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap IHSG.

Uji F dilakukan dengan (α) 5%.

H0 : Suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan volume perdagangan

saham tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG apabila Fhitung <

Ftabel.

Ha : Suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan volume perdagangan

saham berpengaruh signifikan terhadap IHSG apabila Fhitung > Ftabel.

c. Koefisien Determinasi (R2)
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Menurut Sulaiman (2004:86) nilai R2 mempunyai interval antara 0

sampai 1 (0< R2 < 1). Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil

untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel

independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Nilai R square berada diantara 0 – 1, semakin dekat nilai R square dengan 1

maka garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100% variasi  dalam Y.

Sebaliknya, jika nilai R square sama dengan 0 atau mendekatinya maka

garis regresi tidak menjelaskan variasi dalam Y.

Menurut Suliyanto (2011:55), koefisien determinasi merupakan

besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin

tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas

dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya.  Pengelolaan

data penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product

and Service Solution) versi 17.0.


