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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penlitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia periode Januari 2014 – Juni 2018  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah indeks harga saham 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2014 – Juni 2018. 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling 

dimana hanya indeks harga saham pada perusahaan manufaktur yang akan 

digunakan oleh peneliti. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data ini sendiri diperoleh dari website resmi bank 

Indonesia (www.bi.go.id), Yahoo Finance, BPS serta 

www.sahamok.com. 

http://www.bi.go.id/
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan ini dilakukan 

dengan mengumpulkan informasi yang tertera dalam BPS, Yahoo 

Finance, Bank Indonesia serta sahamok. Data yang terlah 

terkumpul ini dapat memenuhi kriteria sampel penelitian akan 

dijadikan objek dari penelitian ini 

3.3.3 Teknik Analisis Data 

Hipotesis bahwa ada pengaruh dari inflasi, suku bunga dan 

nilai tukar terhadap indeks harga saham perusahaan manufaktur 

periode Januari 2014 – Juni 2016, diuji dengan menggunakan 

analisis linier berganda. Metode ini dipilih karena penelitian 

dirancang untuk meneliti variabel independen yang berpengaruh 

terhadap variabel dependen, dimana variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Ketika terdapat dua 

atau lebih variabel independen dalam penelitian, maka digunakan 

metode analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh 

hubungan antara variabel dependen dengan independennya 

(Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 

SPSS 25, 2018). Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini memerlukan beberapa tahapan antara lain  
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3.3.3.1 Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat nilai residual (kesalahan) memiliki 

distribusi normal disekitar nol. Seperti diketahui bahwa 

pada uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar 

maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Adapun cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji 

statistic Kolmogrov – smornov, untuk menguji normalitas 

data maka perumusan hipotesisnya adalah : 

H0 : data residual terdistribusi normal 

H1 : data residual tidak terdistribusi normal 

Jika Asym. Sig, (2-tailed)> 0.05, maka H0 diterima (data 

terdistribusi normal) dan sebaliknya. (Ghozali, 2018) 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan 

yang kuat baik positif maupun negative antara data yang 

ada pada variabel-variabel penelitian. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepajang waktu 
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berkaitan dengan satu sama lainnya. Uji autokorelasi 

dilakukan dengan uji Durbin – Watson d. Durbin – 

Watson d terbatas nilainya diantara 0 – 4. Durbin Watson 

sendiri juga menyusun nilai – nilai dL (d lower) dan du  (d 

dupper) tergantung pada banyaknya k, yaitu banyaknya 

variabel independen. Terdapat empat kemungkinan trkait 

autokorelasi yang bisa diamati, dimana salah satunya 

yang tidak teramati adanya auotokorelasi bila d adai di 

antara dU dan 4-dU, atau dasar pengambilan keputusan 

rule of thumb, yaitu jika skor DW berkisar 2,0 maka Ho 

ditertima (tidak ada multikolinearitas) dan sebaliknya 

(Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

IBM SPSS 25, 2018).   

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasitas adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pada model regresi. 

Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data 

yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 

besar). Heteroskedastisitas dapat mengetahui dengan 
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melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-

titik menyebar dengan pola tidak jelas di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

masalah Heteroskedastisitas. (2018) 

Untuk menguji Heteroskedastisitas dapat diketahui dari 

nilai signifikan korelasi Anova antara masing-masing 

variabel independen dengan residualnya. Jika nilai 

signifikan lebih besar dari 0,005 maka tidak terdapat 

Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari 

0,005 maka terdapat Heteroskedastisitas. Maka 

perumusan hipotesisnya : 

H0 : tidak ada heteroskedastitas 

H1 : Ada heteroskedastisitas 

4. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinieritas yaitu munculnya peluang diantara 

beberapa variabel bebas untuk saling berkorelasi. 

Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa bertujuan 

untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel 

bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar 

variabel independen’. Untuk mendeteksi terjadi atau 

tidaknya gangguan multikolinieritas dalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
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dan Tolerance. Apabila nilai VIF menunjukkan angka 

kurang dari 10 dan Tolerance  lebih dari 0,1 maka model 

regresi terbebas dari gangguan multikolinieritas. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

multikolinieritas adalah: 

H0: VIF < 10, tidak ada multikolinieritas 

H1: VIF > 10, ada multikolinieritas 

1.3.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis bahwa ada pengaruh inflasi, suku Bunga dan nilai 

tukar terhadap idneks harga saham perusahaan manufaktur 

periode Januari 2014 – Juni 2018,  diuji menggunakan uji 

analisis regresi linier berganda. Ketika terdapat dua atau  

lebih variabel independen dalam penelitian, maka 

digunakan metode tersebut guna melihat pengaruh 

hubungan antara variabel dependen dan  independen 

(Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

IBM SPSS 25, 2018). Koefisien untuk persamaan regresi 

dalam penelitian ini, dapat disusun dalam persamaan 

matematis sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y  : Harga Saham 

a  : Konstanta 



34 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

b1, b2, b3 : Koefisien regresi masing-masing variabel 

independen 

X1  : Inflasi 

X2  : Suku Bunga 

X3  : Nilai Tukar 

e  : Error term (residual) 

3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Uji Statistik T (t – test) 

Uji signifikansi Parameter Individual (uji t) pada dasarnya 

digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen (inflasi, suku 

bunga dan nilai tukar) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Indeks Harga Saham Sektor Manufaktur). 

Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi 

sebesar 5% atau 0,05. (Ghozali, 2018) 

Pengambilan keputusan penolakan dan penerimaan hipotesis 

didasarkan pada kriteria dibawah ini, yaitu: 

1. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 

a. Jika probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 




