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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel – variabel 

yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai 

berikut : 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga saham merupakan ringkasan dari pengaruh simultan 

dan kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh terutama 

tentang kebijakan ekonomi, indeks harga saham merupakan indikator 

utama yang menggambarkan pergerakan harga saham. Data yag 

digunakan adalah data bulanan, dari harga penutup bulan tertentu. 

2. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum 

dan terus menerus dengan mekanisme pasar. Tingkat inflasi (persentasi 

kenaikan harga) berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan 

berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Data yag digunakan 

adalah data bulanan, dalam bentuk prosentase. 

3. Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam 

menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung 

(Boediono, 1994). Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh 

peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan 
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bagi  pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi 

keputusan individu terhadap pilihan untuk membelanjakan uang lebih 

banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Data yang 

digunakan adalah data bulanan, dalam bentuk prosentase. 

4. Kurs 

Kurs merupakan harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap 

mata uang asing lainnya, kenaikan harga valuta asing maka mata uang 

tersebut terdepresiasi atau melemahnya mata uang, demikian pula 

sebaliknya apabila terjadi penurunan maka mata uang terapresiasi. Kurs 

mata uang disini, kurs mata uang domestik terhadap dollar Amerika. 

Data yag digunakan adalah data bulanan mata uang dometik terhadap US 

dollar pada bulan tertentu. 

5. Pertumbuhan Produksi industri 

Proxy pertumbuhan ekonomi bulanan yang digunakan yaitu tingkat 

pertumbuhan produksi industri, yang merupakan indikator ekonomi yang 

menghitung tingkat output yang dihasilkan semua industri di negara. Data 

yag digunakan adalah data bulanan, dalam bentuk prosentase. 

6. DowJones Islamic Market China (DJIMC) 

Indeks Dow Jones Islamic Market China / Hong Kong Titans 30 

Index dirancang untuk mengukur 30 perusahaan terbesar yang operasi 

utamanya berada di Cina daratan dan Hong Kong tetapi berdagang di 

Bursa Efek Hong Kong. Komponen indeks harus lulus layar berbasis 
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aturan untuk kepatuhan terhadap pedoman investasi Syariah. Data DJIMC 

menggunakan harga penutup bulanan. 

7. DowJones Industrial Avarage (DJIA) 

DowJones Industrial Average (DJIA) merupakan indeks pasar 

tertua yang ada di Amerika Serikat dan masih berjalan hingga sekarang. 

Data DJIA menggunakan harga penutup bulanan. 

. 

3.2. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel 

di 5 Negara anggota ASEAN yaitu Indeks harga saham gabungan Negara 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina. Data kuantitatif yaitu 

data yang berwujud dalam kumpulan angka-angka. Sedangkan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder 

merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah 

diolah.  

Penelitian ini menggunakan metode pusposive sampling, yang 

merupakan metode pemilihan dengan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan 

sampel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Negara-negara yang masuk kedalam kelompok atau nggota ASEAN. 

2. Anggota ASEAN yang memiliki informasi pasar modal dan informasi 

harga penutup saham gabungan yang dipubikasikan. 

3. Anggota ASEAN yang memiliki data lengkap terkait variabel makro 

yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan ekspor. 
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Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang 

(cross section) untuk variabel makro data diambil dari biro pusat statistik dan 

bank central masing-masing negara dan tradingeconomic.com kemudian data 

indeks harga saham dan indeks saham global diperoleh dari 

yahoo.finance.com sedangkan untuk data antar waktunya (time series) 

diambil pada bulan ke 1 tahun 2011 sampai bulan ke 12 tahun 2017, dimana 

data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari 

sampel. Data yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time 

series yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel. 

Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti 

selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi 

observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel data 

yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan mempebesar degree of 

freedom, serta pengabungan informasi yang berkaitan dengan variabel cross 

section dan time series. 

3.3. Metode Analisis  

Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan 

menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya 

yaitu menggunakan bantuan program Eviews. Analisis data panel adalah 

gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar 

individu/ruang). Untuk data time series dalam penelitian ini, digunakan 

periode waktu yang panjang atau bersifat dinamis. Data dinamis ini 

digunakan karena nilai suatu variabel mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh 
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nilai variabel lain pada periode yang sama tetapi juga oleh nilai variabel pada 

titik waktu yang berbeda. 

Data time series seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan 

regresi meragukan atau disebut regresi lancung (spurious regression). Data 

yang tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan ketidakseimbangan 

dalam jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya hubungan 

keseimbangan dalam jangka panjang. Sesuai dengan permasalahan tersebut 

maka peneliti menggunakan model analisis dinamis yakni uji kointegrasi 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan keseimbangan jangka panjang. 

 

Gambar III.1 Proses Penentuan Model  

 

3.3.1 Uji Stasioneritas Panel Data 

 Tujuan dari pengujian stasioner adalah untuk membuktikan data 

yang tidak stasioner. Tidak stasioner menjadi tidak masalah selama 

variabel berkointegrasi, dan sebaliknya, Data yang tidak stasioner dapat 

data 

Uji Stasioneritas (unit root 
test) 

Diferensi Data 

Uji Kointegrasi 

Panel VECM 
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mengakibatkan hasil pendugaan kuadrat terkecil menjadi tidak 

konsisten. Hal ini mengakibatkan nilai R2 yang besar dan nilai uji t yang 

signifikan namun tidak memiliki arti keekonomian atau biasa disebut 

sebagai spurious regresion (Enders, 2014). Ada beberapa metode yang 

digunakan dalam menguji kestasioneran data yaitu uji dengan proses 

umum unit root (LLC, Breitung dan Hadri, sedangkan uji dengan proses 

individual Unit root yaitu Im, Pesaran dan Shin (IPS), Uji Fisher ADF 

dan Fisher PP. 

 Penelitian ini menggunakan individual unit root yaitu uji Philips-

Perron, Philliph dan Perron (1988) mengusulkan metode alternatif (non-

parametrik) dalam mengendalikan serial korelasi ketika pengujian unit 

root. Metode PP mengestimasi persamaan uji non-augmented DF, dan 

memodifikasi t-ratio dari koefisien α  sehingga serial korelasi tidak 

mempengaruhi distribusi asimtotik dari statistik uji. Uji PP berdasarkan 

statistik: 

       (
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  (     )(  ( ) 

   
     

 

 Dimana ȃ adalah estimasi, dan    t-ratio dari, se (ȃ) adalah 

koefisien standard error, dan s adalah standard error dari uji regresi. 

Selain itu,    adalah estimasi yang konsisten dari varian error,    

merupakan estimator dari spektrum residual pada frequensi nol. 

 Pendekatan alternatif untuk uji panel unit root menggunakan hasil 

Fisher (1932) untuk mendapatkan uji yang menggabungkan p-values 
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dari uji individual unit root. ρi  sebagai p-values dari setiap uji individu 

unit root untuk cross-section i, kemudian dibawah null dari unit root 

untuk semua N cross-section, maka memiliki hasil asymptotic, 

  ∑    

 

   

(  )      
  

  Selain itu, Choi menunjukkan bahwa: 
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 ∑   
 

   

(  )    (   )  

 Dimana Φ
-1

 adalah kebalikan dari fungsi standar normal kumulatif 

distribusi. Uji untuk Null Hypothesis H0 : αi = 0, untuk semua I, 

sedangkan hipotesa alternatif  

H1 :  αi = 0  untuk i  = 1,2, ...N1 

 αi < 0  untuk i = N + 1, N + 2, .. N 

 

 Adapun hipotesis dan kriteria hipotesis yaitu: 

H0  : Terdapat unit root (data tidak stasioner) 

H1  : Tidak terdapat unit root (data stasioner) 

   

3.3.2. Lag Optimal 

Pengujian panjang lag sangat berguna untuk menghilangkan masalah 

autokorelasi dalam sistem panel VAR. Panjang lag optimal akan dicari 

dengan cara otomatis yaitu menggunakan indikator nilai SC, AIC, 

FPE, HQ .Model VAR akan diestimasi dengan tingkat lag yang 
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berbeda-beda dan selanjutnya nilai SC, AIC, FPE, HQ terkecil akan 

digunakan sebagai lag yang optimal. 

3.3.3. Uji Diferensi Data 

 Apabila dari hasil uji PP diperoleh sebagian atau seluruh data 

tidak stasioner, maka perlu dilanjutkan pada uji derajat 

integrasi. Uji ini untuk mengetahui pada derajat atau order diferensi ke 

berapa data yang diamati akan stasioner. Uji derajat integrasi 

awalnya dilakukan pada tingkat first difference. 

 Seperti uji stasioneritas sebelumnya, keputusan sampai 

pada derajat ke berapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan 

membandingkan antara nilai statistik PP dengan nilai kritis 

distribusi statistik Philips Perron. 

 

3.3.4. Uji Kointegrasi Panel 

 Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah antara variabel 

dependen dan independen memiliki hubungan jangka panjang atau 

tidak. Penelitian ini menggunakan pengujian Kao didasarkan pada 

Engle-Granger (1987) dua langkah berbasis residual uji kointegrasi 

Uji Kointegrasi Kao 

 Uji Kao mengikuti pendekatan dasar yang sama dengan uji 

Pedroni, tetapi spesifik cross section pada intersep dan koefisien 

homogen pada regresor tahap pertama. Misal untuk dua variabel 
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 Untuk t = 1, … , T ; i = 1, …., N. adalah intersep heterogen dan 

adalah koefisien homogeny untuk cross section dan semua koefisien 

trend diasumsikan tidak ada. Kao kemudian menjalankan regresi 

pooled, yaitu: 

                   

Atau versi lainnya yang telah diperbanyak dari spesifikasi yang 

terkumpul :              ∑   
 
               

Uji kao Residual cointegration test yang dilakukan dalam penelitian 

ini akan diamati dengan menggunakan software Eviews 9. Dari nilai 

statistic uji kointegrasi data panel kao (ADF), kemudian dibandingkan 

dengan nilai t-statistik pada probability value 5%. Jika nilai 

statistiknya lebih bessar dari nilai kritis atau nilai probabilitasnya, 

maka variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai 

hubungan jangka panjang. demikian pula jika sebaliknya, maka 

variabel yang diamati tidak berkointegrasi. 

3.3.5. Panel VECM 

Pendekatan panel VAR atau VECM digunakan untuk melihat 

intensitas dan speed of adjustment atau respon dari masing-masing 

variabel dalam penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

VAR dalam model yang telah terrestriksi atau lebih di dikenal dengan 

Vector Error Correction Model (VECM). Restriksi tambahan harus 
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diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner pada 

tingkat level dan data terkointegrasi. VECM kemudian memanfaatkan 

informasi restriksi kointegrasi tersebut ke dalam spesifikaisnya. 

VECM sering disebut sebagai VAR bagi series non stasioner yang 

memiliki hubungan kointegrasi. 

VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel endogen 

agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap 

membiarkan keadaan dinamisasi jangka pendek. Istilah kointegrasi 

juga dikenal sebagai error karena adanya deviasi terhadap 

keseimbangan jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui series 

parsial penyesuaian jangka pendek, persamaan matematis standar 

VECM yang didapat dari model VAR adalah sebagai berikut: 

∆Xt-1 = μt + ПXt-1 + ∑ ∆ Xt-1 + μt 

П dan Γ adalah fungsi dari Ai, matriks П dapat didekomposisi 

ke dalam 2 matriks berdimensi (n x r) α dan β: П = αβT, dimana α 

disebut matriks penyesuaian dan β sebagai vector kointegrasi dan r 

adalah rank kointegrasi. Hal ini dapat diuji dengan menggunakan uji 

akar unit. Saat tidak bias ditemukan akar unit maka metode 

ekonometrik tradisional dapat diterapkan. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari 

model yang digunakan oleh Casseli et al (1996), Hesse (2008), Aditya 

dan Acharyya (2013) serta Faizal Amir (2016). Variabel yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku 
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bunga, nilai tukar (kurs), pertumbuhan produksi industri, DowJones 

Islamic Market China dan DowJones Industrial Average  terhadap 

indeks harga saham gabungan di ASEAN-5. Adapun model yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 
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Dimana: 

α0   = Intersep 

α1- α2 = Koefisien variabel 

IHSGit  = Indeks harga ssaham gabungan i pada tahun t 

Iit  = Inflasi negara i pada tahun t 

Sbit = Suku bunga negara i pada tahun t 

Kursit = Nilai tukar negara i pada tahun t 

PPIit = Pertumbuhan produksi industri negara i pada tahun t 

DJIMCit = DowJones Islamic Market China negara i pada tahun t 

DJIAit = DowJones Industrial Average negara i pada tahun t 

v0-v6 = Error term 

t  = Tahun 2011-2017 

i  = Negara-negara anggota ASEAN 
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Tahapan yang dilakukan dalam pengujian pada model fungsi 

indeks harga saham gabungan untuk melihat hubungan antar variabel 

IHSG, Inflasi, Suku bunga, Kurs, PPI, DJIMC, DJIA. Dalam model 

VECM merestriksi hubungan jangka panjang antar variabel 

agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi, namun tetap 

membiarkan perubahan yang dinamis dalam jangka pendek. 

Pemahaman kointegrasi ini dikenal sebagai koreksi kesalahan (error 

correction) karena jika terjadi deviasi terhadap keseimbangan jangka 

panjang akan dikoreksi melalui penyesuaian parsial jangka pendek 

secara bertahap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




