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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penulis memperoleh data berupa data sekunder yaitu berupa data yang berasal dari 

pihak lain yang telah dikumpulkan ataupun diolah menjadi data yang digunakan 

untuk keperluan analisis. Data-data tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan 

otomotif yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2010-2012. Data-data tersebut 

berupa pooling data untuk semua variabel yaitu money supply, kurs rupiah 

terhadap US dollar, return market dan harga minyak dunia. Data-data ini 

diperoleh dari berbagai website variabel yang bersangkutan. 

 
3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode ini ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan membaca literatur, jurnal keuangan dan referensi dalam 

bentuk buku ataupun jurnal di internet serta mempelajari berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari data yang sedang diteliti. 

Populasi dari penelitian ini adalah sub-sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di BEI pada periode tahun 2010 s/d 2012. 

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini, kriteria dari sampel yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2010-2012. 

2. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen tersebut mempublikasikan 

laporan keuangan perusahaan tahunannya di Bursa efek Indonesia selama 

periode tahun 2010-2012. 

Berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1. Daftar perusahaan Otomotif dan Komponen yang Menjadi 
Sampel 

No Nama perusahaan/Emiten Kode 
Saham 

1 Astra International Tbk ASII 
2 Astra Autoparts Tbk AUTO 
3 Indo Kordsa Tbk BRAM 
4 Goodyear Indonesia Tbk GDYR 
5 Gajah Tunggal Tbk GJTL 
6 Indomobil Sukses International Tbk IMAS 
7 Indospring Tbk INDS 
8 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 
9 Multistrada Arah Sarana Tbk MASA 
10 Nipress Tbk NIPS 
11 Prima Alloy Steel Universal Tbk PRAS 
12 Selamat sempurna Tbk SMSM 

        Sumber : idx.co.id  
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3.4  Variabel Operasional Penelitian 

3.4.1 Variabel Dependen 

Pengertian dari variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah return saham. Secara umum, pengertian return saham adalah 

tingkat keuntungan yang dinikmatim oleh pemodal atas investasi yang 

dilakukannya (Subalno,2009). Return saham merupakan nilai dari selisih antara 

harga saham (Closing Price) pada periode t dengan harga saham (Closing Price) 

pada periode sebelumnya (t-1). 

Untuk menghitung return saham digunakan rumus: 

    Pt – Pt-1 
 Return Saham   =   
        Pt-1 
Keterangan : 

Pt    =  Harga Saham periode sekarang 

Pt-1 =  Harga Saham periode sebelumnya 

 

3.4.2  Variabel Independen 

3.4.2.1  Money Supply 

Jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh terhadap Investasi. Karena 

kebijakan Bank Sentral dalam mengendalikan uang yang beredar akan 

mempengaruhi suku bunga. Jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan 
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masyarakat menjadi konsumtif dan ingin terus membelanjakan uang yang 

dimilikinya. Hal ini akan mengakibatkan suku bunga nilainya menjadi turun dan 

mengakibatkan inflasi. Money supply harus diimbangi dengan money demand agar 

terjadi keseimbangan terhadap uang itu sendiri. Untuk itu, Pemerintah 

menggunakan instrumen-instrumen seperti bunga/diskonto, operasi pasar terbuka, 

reserve requirement atau imbauan moral dari Bank Sentral terhadap pimpinan-

pimpinan Bank Umum. Menurut situs fundamentalfx.blogspot.com , para pakar 

moneter meyakini bahwa money supply adalah indikator yang bagus untuk 

memprediksi tingkat inflasi. Dalam pengertian money supply, dikenal istilah M1, 

M2 dan M3. Pengertian dari M1 adalah mata uang beredar yang dimiliki oleh 

masyarakat seperti uang kertas dan uang logam. Uang yang dimiliki masyarakat 

tersebut bukanlah uang yang tersimpan di Bank, termasuk cek, giro dan lain-lain. 

M2 adalah hasil penjumlahan dari M1 dengan deposito berjangka Bank Komersial 

dan dikurang oleh sertifikat deposito yang dapat dipindah tangankan. (M1 + 

deposito berjangka Bank Komersial – sertifikat deposito yang dapat dipindah 

tangan). Sedangkan yang dimaksud dengan M3 adalah hasil penjumlahan dari M2 

dengan deposito dari lembaga keuangan lainnya dan surat berharga. Cakupan serta 

definisi dari jumlah uang beredar ini sendiri berbeda-beda di Negara maju dan 

Negara lainnya. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung 

jumlah uang yang beredar (www.bankirnews.com), yaitu: 

1. Pendekatan Transaksional (Transactional Approach) 

Pendekatan ini memandang bahwa jumlah uang beredar yang dihitung adalah 

jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Pendekatan ini 
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menghitung jumlah uang yang beredar dalam arti yang sempit (Narrow 

Money) atau M1. 

2. Pendekatan Likuiditas (Liquidity Approach) 

Definisi dari pendekatan ini adalah jumlah uang yang beredar sebagai uang 

yang dibutuhkan untuk transaksi ditambah oleh uang Kuasi (Quasy Money). 

Uang Kuasi di Negara Indonesia adalah deposito berjangka. 

 

1.4.2.2 Kurs Rupiah 

Penelitian ini menggunakan perbandingan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat (USD), karena kurs dollar yang cenderung stabil mengakibatkan mata 

uang ini menjadi nilai satuan pembayaran internasional yang berlaku di seluruh 

dunia. Dollar Amerika Serikat menjadi alat pembayaran internasional karena 

jumlah emas yang tersedia sebagai alat pembayaran tidak bisa lagi mengimbangi 

pertumbuhan perdagangan dunia yang semakin pesat. Menurut Mankiw (2000), 

kurs atau nilai tukar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu nilai tukar nominal dan nilai 

tukar riil. Nilai tukar nominal adalah harga mata uang suatu negara dengan negara 

lainnya. Sedangkan nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal dibagi dengan harga 

relatif dalam negeri dan luar negeri. Kurs riil dijadikan sebagai acuan untuk 

mengukur daya saing suatu negara denagn negara lainnya. Rumus perhitungan 

yang digunakan adalah kurs tengah rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 
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Rumus dari kurs tengah: 

 Kurs jual + Kurs beli 

Kurs tengah = 

            2 

 

1.4.2.3  Return Market 

Return pasar Indeks Harga Saham Gabungan merupakan indeks saham yang terus 

berkembang setiap harinya karena IHSG merupakan bursa saham yang terus 

berputar dan berpusat di Jakarta. IHSG pertama kali menggelar perdagangan pada 

1 april 1983. Selain memperdagangkan saham biasa dan saham preferen, IHSG 

juga memiliki hari dasar perhitungan yaitu pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah 

nilai pasar pada IHSG merupakan keseluruhan dari perkalian dari tiap saham yang 

tercatat, dalam hal ini terdapat pengecualian pada perusahaan yang tengah berada 

pada tahap restrukturisasi dengan saham BEJ pada tanggal tersebut. Perhitungan 

pada IHSG menunjukan pergerakan harga saham yang terjadi pada pasar lelang. 

Nilai Dasar IHSG akan disesuaikan secepatnya apabila kemungkinan terjadi 

perubahan pada emiten atau ada faktor lain yang mempengaruhi IHSG namun 

tidak terkait dengan saham. IHSG menggunakan harga saham yang terdiri dari 

harga saham yang berada pada pasar reguler. Harga tersebut didasarkan pada 

harga yang berlaku pada sistem lelang. Perhitungan akan dilaksanakan setiap 

harinya pada penutupan perdagangan. 
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3.4.2.4   Harga Minyak Dunia 

Jika harga minyak naik, maka investor akan menanamkan modalnya pada  

berbagai sektor komoditi minyak dan pertambangan. Hal ini juga akan 

meningkatkan laba perusahaan perusahaan pertambangan. Harga minyak selalu 

berubah dari waktu ke waktu. Harga minyak dunia merupakan harga spot pasar 

minyak dunia berdasarkan jenis minyak West Texas Intermediate (WTI). Harga 

minyak yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga minyak mentah dengan 

satuan per barel periode bulanan dari bulan januari 2010 sampai dengan desember 

2012. 

 

3.5 Metode Analisis  

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: uji normalitas, 

multikolinieritas, heterokedesitas, dan autokorelasi. 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006) uji Normalitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki distribusi data normal/mendekati normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis 

grafik dan analisis statistik. 
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3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2006) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang 

baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi kolerasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi diilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 

dapat dilihat dari output SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:  

a. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.  

b. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam model regresi.  

 

3.5.1.3 Uji Heterokdesitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID).  

Dasar analisisnya:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang membentuk suatu pola 

tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  
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b. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis 

dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena 

jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. 

 

3.5.1.4 Uji Autukorelasi 

Autokorelasi akan terjadi apabila munculnya suatu data dipengaruhi oleh data 

sebelumnya. Dengan kata lain, pengujian ini dimaksudkan untuk melihat adanya 

hubungan antara data (observasi) satu dengan data yang lainnya dalam 1 variabel. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan metode grafik 

maupun uji Durbin Waston (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi: 

a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) 

maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl) maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasinya lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan dibawah batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

 
Hipotesis nol Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif 

0 < d < dL 
dL ≤ d ≤ dU 
4 – dL< d < 4 
4 – dU= d = 4 - dL 
dU< d < 4 - dU 

Ket : dU : Durbin Watson upper, dL : Durbin Watson lower 

 

3.5.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis ke dua yakni ada pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t juga digunakan untuk 

menguji signifikansi pengaruh Money Supply, kurs Rupiah, return market dan 

harga minyak terhadap return saham sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk 

menguji hipotesis. Menurut Gujarati (1999), langkah-langkah pengujian yang 

dilakukan adalah dengan pengujian dua arah, sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis (Ha) 

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen (risiko investasi) secara parsial. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 

c. Membandingkan t hitung dengan t tabel,. Jika t hitung lebih besar dari t tabel 

maka Ha diterima. 

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 1999): 
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푡 퐻푖푡푢푛푔 =  
퐾표푒푓푖푠푖푒푛 푅푒푔푒푠푖
푆푡푎푛푑푎푟 퐷푒푣푖푎푠푖  

 

1. Bila –t tabel < -t hitung dan t hitung < t tabel, variabel bebas (independen) 

secara individu tak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Bila thitung > t tabel dan –t hitung < -t tabel, variabel bebas (independen) 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 

d. Berdasarkan probabilitas 

Ha akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α) 

e. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap variabel dependen. Hubungan ini dapat dilihat dari 

koefisien regresinya. 

 
3.5.3 Uji F 

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

money supply, kurs rupiah, return market, dan harga minyak dunia terhadap 

return saham sub-sektor otomotif yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012 

secara simultan. 

Menurut Gujarati (1999), langkah-langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah; 

a. Merumuskan Hipotesis (Ha) 

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen (risiko investasi) secara simultan. 
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b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 (α=0,05) 

c. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 1999): 

퐹 퐻푖푡푢푛푔 =  

푅
(푘 − 1)

(1− 푅 )
(푁 − 푘)

 

dimana: 

R2 = Koefisien Determinasi 

K = Banyaknya koefisien regresi 

N = Banyaknya Observasi 

 

1. Bila F hitung < F tabel, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh   

terhadap variabel dependen. 

2. Bila F hitung > F tabel, variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

d. Berdasarkan Probabilitas 

Dengan menggunakan nilai probabilitas, Ha akan diterima jika probabilitas 

kurang dari 0,05 

Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar variabel independen pada model yang digunakan mampu 

menjelaskan variabel dependennya. 

 

 

3.5.4 Uji R² (Koefisien Determinasi) 
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Uji ini Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Perhitungan nilai koefisien deteminasi ini diformulasikan sebagai berikut:  

TSS 
R2 =  

ESS  
 

R2 = Koefisien determinasi majemuk (multiple coeficient of determinant), yaitu 

proporsi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara 

bersama-sama.  

ESS = Explained sum of squares, atau jumlah kuadrat yang dijelaskan atau 

variabel nilai variabel terikat yang ditaksir di sekitar rata-ratanya.  

TSS = Total sum of squares, atau total variabel nilai variabel terikat sebenarnya di 

sekitar rata-rata sampelnya. Bila R2 mendekati 1 (100%), maka hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa makin baik atau makin tepat garis regresi yang diperoleh. 

Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0 maka menunjukkan semakin tidak tepatnya 

garis regresi untuk mengukur data observasi. 

 

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode Analisis 

Regresi Linier Berganda. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh (korelasi) 

money supply, kurs rupiah, return market dan harga minyak dunia yang menjadi 

variabel dependen dengan return saham yang menjadi variabel independen. 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah: 
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                         Y = α + b1(X1) + b2(X2) + b3(X3) + b4(X4) + e 

Keterangan : 

Y          =  return saham 

α           =  konstanta 

b1-b4    =  koefisien korelasi 

X1         =  money supply 

X2         =  kurs rupiah 

X3         =  return market 

X4         = harga minyak dunia 

e             =  error (residual) 

 

 

 

 

 

 

 

 


