
III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (explanatory research). Menurut

Subyantoro dan Suwarto (2007) penelitian ini adalah penelitian penyelidikan

kasualitas dengan cara mendasarkan pada pengamatan terhadap akibat yang

terjadi, dan mencari faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data

tertentu. Variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah variabel

dependen yaitu saham syariah Indonesia yang terdaftar di JII dan variabel

independen yaitu indikator-indikator makroekonomi (Dow Jones Industrial

Average, Kurs US$, Suku Bunga BI, Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia)

melalui pengujian hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampling

3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan

untuk meneliti apakah indikator-indikator makro ekonomi yang meliputi: Kurs,

Inflasi, Dow Jones Industral Average, Suku Bunga BI, Pertumbuhan Ekonomi,

Harga Minyak Dunia, dan Harga Emas Dunia berpengaruh terhadap volatilitas

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2011-2013. Saham

syariah yang didunakan adalah seluruh saham perusahaan yang telah terdaftar

sebagai anggota dalam Jakarta Islamic Index.
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3.2.2 Sampel

Menurut Sumarni dan Wahyu (2006) sampel adalah bagian dari populasi yang

digunakan untuk memperkirakan populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, maka

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Sampel yang digunakan adalah

saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Sehingga jumlah sampel

yang diperoleh (n) dalam periode 2009 hingga 2013 sebanyak 30 sampel. Berikut

nama perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Jakarta Islamic Index . Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini sebanya 14 perusahaan. Karena hanya

sebanyak 14 perusahaan yang menjadi anggota JII selama lima periode berturut-

turut.

Tabel 3.1 Daftar Saham Perusahaan yang Menjadi Sampel

No Kode Nama Perusahaan No Kode Nama Perusahaan

1 AALI Astro Agro Lestari Tbk 8 LPKR Lippo Karawaci Tbk
2 ANTM Aneka Tambang (Persero)

Tbk
9 PTBA Tambang Batubara Bukit

Asam (Persero) Tbk
3 ASII Astra International Tbk 10 SMGR Semen Indonesia (Persero)

Tbk
4 INCO Vale Indonesia Tbk 11 LSIP PP London Sumatra

Indonesia Tbk
5 INTP Indocement Tunggal

Prekasa Tbk
12 TLKM Telekomunikasi Indonesia

(Persero) Tbk

6 ITMG Indo Tambangraya Megah
Tbk

13 UNTR United Tractors Tbk

7 KLBF Kalbe Farma Tbk 14 UNVR Unilever Indonesia Tbk
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Dalam Oktaria (2011) JII berisikan 30 perusahaan yang telah memenuhi ktiteria

investasi syariah, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Saham yang terpilih harus sudah tercatat paling tidak tiga bulan terakhir,

kecuali saham yang termasuk dalam sepuluh kapitalisasi besar.

2. Mempunyai rasio utang terhadap aktiva tidak lebih dari 90% di laporan

keuangan tahunan atau tengah tahun.

Di pilih 60 saham dengan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu

tahun terakhir. Kemudian dipilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas rata-

rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder

adalah data yang sudah tersedia dan peniliti hanya mencari, mengumpulkan dan

mengolah data tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperlukan

bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS), Indonesia Stock Exchange (IDX),

OPEC, Yahoofinance, dan Kitco.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

teknik dokumentasi. Jusuf (2012) menyatakan teknik dokumentasi adalah cara

mengumpulkan data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip,

surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda, dan lain-lain. Peneliti

menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk

penelitian. Sumber dokumentasi dapat didapatkan melalui IDX, BI, BPS, serta

majalah atau literatul keuangan bisnis lain.
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3.5 Definisi Koseptual Variabel

Definisi konseptual yaitu penegasan penjelasan sesuatu konsep dengan

mempergunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan

sisi-sisi (dimensi) pengukuran (tanpa menunjukkan deskriptor dan indikatornya

dan bagaimana mengukurnya). Definisi konseptual adalah pemikiran peneliti

tentang konsep penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti.

a. Hubungan Dow Jones Industrial Average terhadap Volatilitas Saham

Syariah

Indeks Dow Jones atau yang sekarang lebih dikemal dengan nama Dow Jones

Industrial Average adalah suatu indeks yang digunakan di Amerika Serikat

untu mengukur perkembangan saham perusahaan yang melakukan transaksi

pasar modal. Indonesia memiliki hubungan perekonomian yang kuat dengan

Amerika Serikat. Banyak investor yang berasal dari Amerika yang

menginvestasikan modal mereka di Indonesia. Keadaan seperti inilah dimana

kondisi perekonomian Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap

perekonomian Indonesia. Perubahan nilai indeks ini juga berdampak pada

saham yang terdapat di Indonesia. Faktanya perubahan nilai DJIA

memberikan pengaruh yang positif terhadap pasar modal di Indonesia. Hal ini

diperkuat dengan penelitian Antonio (2013) yang menunjakkan respon positif

terhadap saham syariah Indonesia.
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b. Hubungan Suku Bunga BI terhadap Volatilitas Saham Syariah

Suku bunga adalah jumlah pembayaran per unit yang diwajibkan kepada

kreditur. Suku bunga BI adalah suatu bentuk kebijakan moneter yang

merupakan kewenangan BI untuk membantu menstabilkan perekonomian di

Indonesia. Fluktuasi suku bunga BI berpengaruh terhadap minat masyarakat

dalam berinvestasi. Variabel suku bunga BI memiliki pengaruh negatif

terhadap investasi pasar modal dikarenakan dengan naik suku bunga BI

menyebabkan investor cenderung memilih untuk menginvestasikan uang

mereka di bank, tidak pada pasar modal. Ketika suku bunga BI naik, maka

masyarakat akan memilih untuk menyimpan uang mereka di bank dengan

asumsi akan lebih aman serta secara tidak mendapatkan keuntungan. Namun

pada penelitin Antonio (2010) respon suku bunga BI negatif dan cenderung

menguatkan harga saham syariah.

c. Hubungan Nilai Tukar (Kurs) terhadap Volatilitas Saham Syariah

Setiap negara memiliki nilai ekonomi yang berbeda. Nilai mata uang yang

berlaku di setiap negara jika dibandingkan dengan negara lain, maka memiliki

perbedaan. Saat ini nilai mata uang yang menjadi perhatian setiap negara

adalah nilai mata uang Amerika Serikat (US$). Amerika Serikat yang

dianggap sebagai negara adidaya menjadi perhatian seluruh belahan dunia.

Mulai dari pemerintahan, militer, hingga perekonomian. Hubungan kerjasama

ekonomi yang cukup kuap antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadikan

kedua belah pihak memiliki keterkaitan satu sama lain. Nilai tukar Rupiah

terhadap US Dollar sangat berpengaruh dengan ekonomi Indonesia. Krisis

moneter yang menjadikan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang
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semakin naik, merupakan bencana besar bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai negara yang melakukan perekonomian terbuka, Indonesia harus bisa

menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama

terhadap US Dollar. Semakin stabil nilai tukar Rupiah terhadap mata uang

asing, akan menjadikan nilai kekayaan Indonesia semakin naik. Pada

penelitian Antonio (2013) menunjukkan hasil ketika terjadi depresi nilai tukar

maka direspon dengan menguatnya saham syariah. Fitriana (2013)

menunjukan hasil jika kurs mengalami apresiasi maka permintaan saham

meningkat dan IHSG mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika kurs

mengalami depresiasi maka investor asing melepaskan mata uang asing

dengan membeli saham yang harga turun akibat kurs rupiah melemah.

d. Hubungan Harga Emas Dunia terhadap Volatilitas Saham Syariah

Emas adalah bentuk investasi kovensional yang selalu menjadi pilihan dalam

berspekulasi. Hingga saat ini masyarakat selalu tertarik untuk berinvetasi

dengan jenis logam mulia ini. Anggapan bahwa emas dapat memberikan nilai

investasi yang lebih besar dan memiliki resiko yang rendah menjadikan emas

populer sebagai objek investasi. Muncul jenis investasi modern lain seperti

saham menjadikan objek investasi semakin bervariatif dan investor dapat

melakukan perbandingan terhadap jenis investasi apa yang akan dilakukan.

Masyarakat masih beranggapan jika investasi emas masih sangat menjamin

kehidupan mereka untuk jangka panjang. Sehingga memungkinkan

menurunnya nilai saham baik saham konvensional maupun syariah. Hal ini

didukung pada penelitian Fitriana (2011) dimana hasilnya menunjukan bahwa

harga emas dunia berpengaruh terhadap IHSG.
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e. Hubungan Harga Minyak Dunia terhadap Volatilitas Saham Syariah

Minyak dunia merupakan sumber energi utama yang digunakan hingga saat

ini. Kuantitas minyak bumi yang semakin sedikit menjadi isu utama di setiap

negara. Minyak bumi suah menjadi bagian perekonomian yang sangat penting.

Terbukti dengan kenaikan harga minyak dunia, setiap negara harus berfikir

keras bagaimana menyelamatkan perekonomian mereka. Seperti yang terjadi

di Indonesia. Setiap kenaikan harga minyak dunia per barrel nya dapat

mempengaruhi harga barang dan jasa di Indonesia secara agregrat. Meskipun

banyak para ilmuan yang melakukan inovasi untuk menciptakan sumber

energi alternatif, tidak menurunkan posisi betapa penting minyak dunia.

Namun pada kenyataannya, kenaikan harga minyak dunia  dapat menjadi

indikator yang mempengaruhi saham syariah Indonesia.

Namun pada penelitian Antonio (2013) saham syariah menunjukkan respon

negatif terhadap guncangan harga minyak dunia. Hal ini menunjukan bahwa

guncangan minyak dunia merupakan kabar buruk bagi investor. Pengaruh

respon pada saham syariah tidak terlalu besar karena Indonesia masih

memberikan subsidi bahan bakar minyak. Pada April 2013 tidak diberlakukan

subsidi bahan bakar minyak di Indonesia dan apakah respon terhadap saham

syariah akan berubah atau tidak. Hasil akan segera diketahui melalui

penelitian ini.
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3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volatilitas saham syariah yang

terdaftar di Jakarta Islamic Index atau dapat disebut dengan PriceVol . Cara

yang dpat digunakan dalam menghitung PriceVol adalah selisih harga saham

tertinggi dan terendah lalu dibagi dengan rata-rata harga tertinggi dan

terendah, selanjut nya dikuadratkan. Data yang digunakan adalah nilai

volatilitas harga saham syariah pertahun yang terdaftar di Jakarta Islamic

Index periode 2009-2013. Penghitungan PriveVol dapat menggunkan rumus

Baskin (1989) dalam Khurniaji (2013):

PriceVol = ∑ − / 2

n …………..3.1

Keterangan:

PriceVol = Volatilitas Harga Saham

Hi = Harga saham biasa untuk tahun i

Li = Harga saham biasa untuk tahun i

n = Jumlah tahun data

Nilai i adalah satu hingga n
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Variabel Independen

Variabel  independen yag digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dow Jones Industrial Average (X1)

Dow Jones Industria Average adalah tolok ukur dari saham-saham

Amerika yang dianggap sebagai pemimpin dalam ekonomi dan juga ada di

Nasdaq dan NYSE dan indeks ini sebagai suatu cara untuk mengukur

performa komponen industri di pasar saham Amerika. Saat ini DJIA

merupakan indeks pasar AS tertua yang masih berjalan. Data yang

diperoleh adalah data tahunan kapitalisasi Indeks ini selama Januari 2009-

Desember 2013. Data dapat diperoleh di IDX atau mengakses website

Yahoo yang khusus memplubikasikan informasi tentang ekonomi, yaitu

www.yahoofinance.com.

2. Tingkat Suku Bunga BI (X2)

BI Rate atau suku bank BI adalah suku bunga kebijakan yang

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh

bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Data yang diperoleh adalah

data tahunan suku bunga BI selama Januari 2009 -Desember 2013 yang

didapatkan langsung melalui website Bank Indonesia.
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3. Nilai Tukar Rupiah atau Kurs US$ (X3)

Kurs merupakan nilai tukar mata uang satu negara dengan negara lain.

Data yang diperoleh adalah nilai pertahun kurs dari Januari 2009-

Desember 2013. Penghitungan nilai kurs dapat menggunakan rumus

sebagai berikut:

Nilai tukar riil = Nilai tukar nominal x Harga barang domestik ..............3.4
Harga barang luar negeri

4. Harga Emas Dunia (X4)

Emas adalah jenis investasi klasik yang mejadi salah satu pilihan investasi

yang banyak diminati investor. Data yang diperoleh adalah data harga

emas dunia pertahun selama Januari 2009-Desember 2013.

5. Harga Minyak Dunia (X5)

Harga minyak dunia adalah komoditi yang tidak hanya mempengaruhi

nilai produk konsumsi tetapi juga mempengaruhi harga saham. Harga

minyak yang digunakan adalah harga minyak brent. Harga minyak dunia

ini dapat diperoleh melalui wesite resmi OPEC. Data yang digunakan

adalah data pertahun selama periode 2009-2013.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Definisi Konseptual Variabel

Variabel Definisi Pengukuran
Volatilitas Saham
syariah Indonesia
(Y)

Perhitungan volatilitas
saham syariah yang
terdaftar di Jakarta
Islamic Index

PriceVol = ∑ − / 2

n

Indikato-indikator
makro ekonomi
(X)

Ekonomi makro adalah
ilmu yang mempelajari
perekonomian secara
keseluruhan (agregrat)



45

X1: DJ Indeks saham paling
berpengaruh di Amerika

Data tahunan DJIA dalam periode 2009-
2013

X2: SK Suku bunga yang
merupakan kabijakan
moneter yang dilakukan
Bank Indonesia.

Data tahunan BI Rate dalam periode
2009-2013

X3:K$ Nilai tukar mata uang
negara asal dengan
dengara lain, atau
sebaliknya.

Nilai tukar riil

=

X4: HED Harga emas yang
ditetapkan di pasar emas
dunia.

Menggunakan data pertahun harga spot
(spot price) periode 2009-2013

X5: HMD Harga minyak mentah
yang ditentukan oleh
OPEC dan berlaku
diseluruh dunia.

Menggunakan data pertahun  harga
minyak dunia, yaitu harga minyak Brent
periode 2009-2013

Sumber : BI (2014), Investasi Saham (2014)

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing variabel

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

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali: 2011 dalam Khurniaji:

2013). Standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum menunjukkan hasil

analisis terhadap dispersi variabel. Sedangkan skewness dan kurtosis

menunjukkan bagaimana variabel terdistribusi. Varian dan standar deviasi

menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata (Ghozali: 2011

dalam Khurniaji: 2013).
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3.7.2 Analisis Regresi Berganda Model Data Panel

Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau

lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen yang digunakan . Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi

untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara

memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaaan. Persamaan regresi

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

= + + + $ + + + е……… 3.5

Keterangan:

Y = Volatilitas Saham Syariah

 = Konstanta

1 - 5 = Koefisien regresi

DJ = Don Jones Industrial Average

SK = Suku Bunga BI

K$ = Kurs US$

HED = Harga Emas Dunia

HMD = Harga Minyak Dunia

e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Eviews 6. Untuk

membantu pengolahan data penelitian yang berbentuk data panel, Eviews

merupakan alat analisis yang sangat tepat. Penggunaan alat analisis yang tepat

akan membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian

yang dilakukan. Menurut Disman (2010) Model regresi dengan data panel, secara

umum mengakibatkan kesulitan dalam menentukan spesifikasi modelnya.
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Residualnya akan mempunyai dua kemungkinan yaitu residual time series, cross

section maupun keduanya. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk

mengestimasi model regresi  dengan data panel. Pembahasan secara detail yaitu

pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect. Teknik yang paling

sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan data

time series dan cross section dengan menggunakan metode OLS (estimasi

common effect). Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun

waktu. Menggunakkan asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu

yang sama. Meskipun koefisien regresor dapat dikatakan sama, model ini tetap

menunjukkan perbedaan konstanta antar objek. Model ini yang kemudian kita

kenal dengan regresi Fixed effect (efek tetap).

Mengestimasikan data panel dengan fixed effects melalui teknik variabel dummy

menunjukan ketidakpastian model. Asumsi intersep dan slope dari persamaan

regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun waktu menjadi kesulitan

dalam pendekatan ini. Mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel

residual yang dikenal sebagai metode Random Effects. Model ini kita akan

memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar

waktu dan antar individu. Winarno (2011) menyatakan untuk menentukan model

estimasi data panel ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan

untuk mengestimasi data panel disesuaikan dengan asumsi yang digunakan:
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a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square)

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan panel data adalah dengan

menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data yang

berbentuk pool. Generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan

memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya

perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section

maupun antar waktu. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal

dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variable

(LSDV) atau disebut juga Covariance Model. Rumus estimasi dengan

menggunakan pooled least square sebagai berikut:= + + + … + + …………………………………3.6
b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Terdapat perbedaan dari tiap objek. Suatu objek pada suatu waktu memiliki

kemungkinan berbeda di setiap waktu dan kondisi. Diperlukan suatu model yang

dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien

regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lain, digunakan

variabel semu (dummy). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka dikenal

dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Squares Dummy

Variables (LSDV). Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model

efek tetap tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off).
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Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari

parameter yang diestimasi. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

= + + … + + + … + + ……………… 3.7

c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect)

Model ini lebih dikenal sebagai model generalized least squares (GLS). Tanpa

menggunakan variabel semu, metode efek acak menggunakan residual, yang

diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Parameter-parameter

yang berbeda antar daerah dan antar waktu dimasukkan ke dalam error. Karena

hal inilah, model efek acak (random effect) sering juga disebut model komponen

error (error component model). Namun untuk menganalisis dengan metode efek

random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada

banyaknya koefisien. Rumus estimasi dengan menggunakan random effect

sebagai berikut:

= + + … + + + …………………………… 3.8
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d. Pengujian Model

Dalam Winarno (2011) terdapat beberapa langkah pengujian yang harus dilakukan

untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah:

Pertama, menggunakan uji signifikansi fixed effect uji F atau Chow-test. Kedua,

dengan uji Hausman. Chow test atau likelihood ratio test adalah pengujian F

Statistics untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square

(PLS) atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman adalah uji untuk memilih model

fixed effect atau random effect.

1. Uji Chow-test (pool vs fixed effect)

Uji signifikansi fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi

data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F statistiknya sebagai

berikut (Harahap, 2008 dalam Supriyanto, 2013 dalam Susanti,2014):

= ( ) ( )⁄( )⁄ ……………………… 3.9

Keterangan:

RRSS =

URSS =

N =

T =

K =

Restricted Residual Sum Square(Merupakan Sum of Square Residual

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode pooled least

square/common intercept)

Unrestricted Residual Sum Square(Merupakan Sum of Square

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode fixed

effect)

Jumlah data cross section

Jumlah data time series

Jumlah variabel penjelas
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Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test atau likelihood ratio test,

yaitu:

a) Jika H0 diterima, maka model pool (common).

b) Jika H0 ditolak, maka dilanjutkan uji Hausman.

Jika hasil uji Chow menyatakan H0 diterima, maka teknik regresi data panel

menggunakan model pool (common effect) dan pengujian berhenti sampai di sini.

Apabila hasil uji Chow menyatakan H0 ditolak, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan uji Hausman untuk menentukan model fixed atau model random yang

akan digunakan.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Uji

Hausman didapatkan melalui command eviews yang terdapat pada direktori panel

(Winarno, 2009). Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi

Square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel

independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka

model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan sebaliknya bila nilai

statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah

model random effect. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman

(Random Effect vs Fixed Effect), yaitu:

a) Jika H0 diterima, maka model random effect.

b) Jika H0 ditolak, maka model fixed effect.
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3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh inflasi, DJIA, suku

bunga Bi, pertumbuhan ekonomi, kurs US$, harga emas dunia, dan harga minyak

dunia terhadap volatilitas saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index

periode 2011-2013. Untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap

variabel dependen (Y) baik secara parsial maupun secara bersama-sama dilakukan

dengan Koefisien Determinan (R2), uji statistik (t-test), dan uji F (F-test).

a. Koefisien Determinan (R2)

Menurut Sarwoko (2005) koofisien determinasi adalah bilangan yang menyatakan

variasi total Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Nilai koefisien determinan

adalah nol dan satu. Menurut Khurniaji (2013) nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen (DJIA, Suku Bunga BI, Kurs US$, Harga Emas Dunia, Harga Minyak

Dunia) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi variabel dependen (Volatilitas Saham Syariah). Menurut Disman (2010)

rumus koefesien determinasi adalah :

= ∑ + ∑ + ∑ + ∑ + ∑∑ ……3.10
Keterangan :

:  Koefisien Regresi Berganda Variabel Indikator Makroekonomi

X1 : Dow Jones Industrial Average (DJIA)

X2 :  Suku Bunga BI

X3 :  Kurs US$
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X4 :  Harga Emas dunia

X5 :  Harga Minyak Dunia

Y :  Volatilitas Saham Syariah Indonesia

Tabel 3.3
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,001 – 0,200 Sangat Lemah
0,201 – 0,400 Lemah
0,401 – 0,600 Cukup Lemah
0,601 – 0,800 Kuat
0,801 – 1,000 Sangat Kuat

Sumber: Triton

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Sarwoko (2005) uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang

melibatkan lebih dari satu koofesien. Cara bekerjanya dengan menentukkan

apakah kecocokan dari sebuah persamaan regresi secara signifikan dengb

membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap hipotesis nol.

Uji  F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) =

5% derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas penyebut df2=(n-k), k

merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan n merupakan

jumlah pengamatan. Menurut Santoso (2004) dalam Susanti (2014) nilai F dapat

dirumuskan sebagai berikut:

= 1 − − − 1⁄ ……………………………………………3.11
Keterangan:

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

R2 = Koefisien determinasi
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Formula hipotesis:

1. H0: DJIA, suku bunga BI, kurs US$, harga emas dunia, dan harga minyak dunia

secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas saham

syariah yang terdaftar di JII.

2. Ha: DJIA, suku bunga BI, kurs US$, harga emas dunia, dan harga minyak dunia

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas saham syariah

yang terdaftar di JII.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika F hitung < F tabel, maka variabel independen secara simultan

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima).

Jika F hitung > F tabel, maka variabel independen secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak).

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan

adalah:

Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima.

Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak.

c. Uji t

Uji t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa

jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel dependen secara

individual. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan

analisis (α) 5%, derajat kebebasan (degree of freedom) yang digunakan adalah

df1= n-k.
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Taraf nyata inilah yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis.

Nilai t dapat dirumuskan sebagai berikut :

t = /√ ….. 3.12

Keterangan :

X = Rata-rata Hitung Sampel

µ  = Rata-rata Hitung Populasi

S  = Standar Deviasi Sampel

n  = Jumlah Sampel

Formula hipotesis:

1. H0:

2. Ha:

DIJA, suku bunga BI, kurs US$, harga emas dunia, dan harga minyak

dunia secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas

saham syariah yang terdaftar di JII.

DIJA, suku bunga BI, kurs US$, harga emas dunia, dan harga minyak

dunia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap volatilitas saham

syariah yang terdaftar di JII.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh

tidak signifikan terhadap variabel dependen (H0 diterima).

Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen (H0 ditolak).
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b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan

adalah:

Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima.

Jika probabilitas <0.05 maka H0 ditolak.


