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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Keberhasilan suatu analisis ekonometrika sangat tergantung dari 

ketersediaan datanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder time series bulanan yang diperoleh dari Juni 2011 

sampai April 2018. Data-data dalam penelitian diperoleh dari berbagai 

sumber yaitu: 

Tabel 3.1 Sumber Data 

No. Variabel Satuan Sumber 

1 Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

IDR Investing.com  

2 Tingkat Suku Bunga (IR) Persen Bank Indonesia 

3 Nilai Tukar (USD/IDR) Rupiah Bank Indonesia 

4 Harga Minyak Mentah (CPO) Rupiah/Barrel www.indexmundi.com 

5 Dow Jones Islamic Market US 

(IMUS) 

USD Investing.com 

6 Dow Jones Islamic Market 

Japan (DJIJP) 

USD Investing.com 

7 Dow Jones Islamic Market 

Europe (DJIEU) 

USD Investing.com 

3.2. Variabel dan Definisi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.2.1. Variabel Dependen  

Varabel  dependen merupakan variabel utama dalam penelitian 

yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu: 

http://www.indexmundi.com/
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Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah Indeks harga saham 

berbasis syariah yang ada di Indonesia. Mencerminkan keseluruhan saham 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penghitungan indeks 

ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar.  Tahun 

dasar yang digunakan dalam perhitungan Indek Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) adalah awal penerbitan Daftar 401 Efek Syariah (DES), yaitu 

Desember 2007. Adapun cara perhitungan ISSI sebagai berikut: 

     
∑  
∑  

      

∑Ht ISSI = Total harga semua saham pada waktu yang berlaku 

∑Ho ISSI = Total harga semua saham pada waktu dasar (tahun 2007) 

 

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel independen yaitu variabel yang mampu memepengaruhi 

variabel dependen, bisa secara positif maupun secara negatif. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. BI rate  

BI rate adalah suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada masyarakat umum, yang mencerminkan sikap 

kebijakan moneter pemerintah. Data suku bunga dalam peneltian diambil 

dari data BI rate periode bulanandan BI 7-Days Repo Rate dalam periode 

bulanan yang diumumkan oleh Bank Indonesia. 
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b. Nilai Tukar (Kurs)  

Nilai tukar (kurs) merupakan harga suatu mata uang domestic 

terhadap mata uang negara lain, pada penelitian ini menggunakan Kurs 

tengah terhadap Rupiah (USD/IDR) yang diumumkan oleh Bank Indonesia 

periode bulanan.  

c. Harga Minyak Mentah (CPO) 

Harga minyak mentah adalah harga minyak mentah yang 

diperdagangkan di dunia. Umumnya jenis minyak mentah yang di 

perdagangkan yaitu jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent, jenis 

minyak yang berkualitas tinggi. Harga minyak mentah yang diambil pada 

penelitian ini yaitu harga perdagangan jenis minyak Brent pada 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang diambil 

dalam periode bulanan dalam satuan Rupiah/Barrel. 

d. Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS) 

Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS) adalah indeks saham 

berbasis syariah yang ada di Amerika Serikat.Termasuk dalam saham 

terbesar yang terdaftar dalam Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI). 

Data IMUS pada penelitian ini diambil dari harga penutupan periode 

bulanan dalam satuan USD. 

e.  Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) 

Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) adalah indeks 

saham berbasis syariah yang ada di Jepang. Termasuk dalam saham 

terbesar yang terdaftar dalam Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI). 
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Data DJIJP pada penelitian ini diambil dari harga penutupan periode 

bulanan dalam satuan USD. 

f. Dow Jones Islamic Market Index Europe (DJIEU) 

Dow Jones Islamic Market Index Europe (DJIEU) adalah indeks 

saham berbasis syariah yang ada di Eropa. Termasuk dalam saham terbesar 

yang terdaftar dalam Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI). Data 

DJIEU pada penelitian ini diambil dari harga penutupan periode bulanan 

dalam satuan USD. 

3.3. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data time series. Data time series yang 

digunakan dalam ekonometrika seringkali tidak stasioner. Data time series 

yang tidak stasioner merupakan salah satu penyebab hasil pendugaan pada 

model regresi meragukan atau disebut dengan regresi lancung. Dalam 

ekonometrika terdapat metode untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

dengan menggunakan Error Correction Model (ECM). Berdasarkan alasan 

tersebut pada penelitian ini menggunakan model Error Correction Model 

(ECM). Pengujian ECM dapat dilakukan apabila terdapat hubungan jangka 

panjang dengan menggunakan uji kointegrasi. Suatu variabel dapat 

dinyatakan terkointegrasi apabila stasioner pada ordo atau tingkatan yang 

sama. Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi: 

3.3.1. Uji Stasioneritas 

Data time series dikatakan stasioner jika rata-rata, varian dan 

kovarian pada setiap lag adalah tetap sama pada setiap waktu. Terdapat 
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beberapa metode dalam uji stasionaritas. Berkembangnya metode dalam 

uji stasionaritas ini seiring dengan perhatian ahli ekonometrika terhadap 

penggunaan data time series. Metode yang banyak digunakan oleh ahli 

ekonometrika untuk menguji masalah stasioner data adalah dengan 

menggunakan uji akar unit atau unit root test (Widarjono, 2013). 

Beberapa uji akar unit (unit root test) meliputi uji Augmented 

Dickey Fuller (ADF) atau uji Philip Peron (PP). Dalam penelitian ini 

hanya menggunakan uji Augmented Dickey Fuller (ADF). Uji akar unit ini 

pertama kali dikembangkan oleh Dickey Fuller. Hasil dari uji ADF sangat 

dipengaruhi oleh kelambanan, maka dari itu panjangnya kelambanan uji 

akar unit ADF bisa dilakukan melalui kriteria dari Akaike Information 

Criterion (AIC) maupun Schwartz Information Criterion (SIC) atau 

kriteria yang lain. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk melihat apakah data 

stasioner atau tidak yaitu dengan cara membandingkan antara nilai statistik 

ADF dengan nilai kritis ADF. Apabila nilai ADF lebih besar dari nilai 

kritisnya maka data tersebut stasioner dan jika nilai ADF lebih kecil dari 

nilai kritisnya maka data tersebut tidak stasioner. Data yang tidak stasioner 

tersebut dapat dijadikan data stasioner dengan cara uji stasioneritas pada 

tingkat deferensi data atau uji derajat integrasi. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui pada derajat integrasi berapakah data tersebut stasioner. 
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3.3.2. Uji Kointegrasi 

Uji Kointegrasi dilakukan untuk mengindikasikan kemungkinan 

adanya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi yang 

digunakan dalam penelitian. Suatu data dapat dikatakan memiliki 

hubungan jangka panjang apabila data tersebut terkointegrasi pada tingkat 

yang sama. Apabila variabel menunjukkan adanya kointegrasi maka terjadi 

hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya jika pada 

variabel tidak menunjukkan adanya kointegrasi maka tidak adanya 

keterkaitan hubungan jangka panjang. 

Salah satu uji yang digunakan untuk menentukan kointegrasi 

sejumlah variabel yaitu uji yang dikembangkan oleh Johansen. Ada 

tidaknya kointegrasi didasarkan pada uji likelihood ratio (LR). Apabila 

nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR maka terdapat kointegrasi 

sejumlah variabel.Sebaliknya apabila nilai hitung LR lebih kecil dari nilai 

kritisnya maka tidak terdapat kointegrasi.Johansen juga menyediakan uji 

statitik LR alternatif yang dikenal dengan maximum eigenvalue statistic. 

Apabila nilai trace statistic > nilai kritisnya (pada α= 1%, 5%, 10%) maka 

terdapat kointegrasi antar variabel. Sebaliknya apabila trace statistic < 

nilai kritisnya (pada α= 1%, 5%, 10% ) maka tidak terdapat kointegrasi 

antar variabel (Widarjono, 2013). 

3.3.3. Error Correction Model (ECM) 

Data time series seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan 

hasil regresi meragukan atau dikenal dengan regresi lancung. Regresi 
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lancung adalah situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi 

yang signifikan secara model tidak saling berhubungan. Error Corection 

Model (ECM) merupakan model yang tepat bagi data time series yang 

tidak stasioner tersebut. Data yang tidak stasioner seringkali menunjukkan 

hubungan ketidakseimbangan dalam jangka pendek, tetapi ada 

kecenderungan terjadinya hubungan keseimbangan dalam jangka panjang 

(Widarjono, 2013). 

Berikut ini model estimasi ISSI jangka panjang dalam bentuk log 

linier yang digunakan dalam penelitian ini:  

lnISSI=αo+α1IR+α2lnEXR+α3lnCPO+α4lnIMUS+α5lnDJIJP+α4lnDJIEU+t 

 Keterangan: 

lnISSI  = Indeks Saham Syariah Indonesia (IDR) 

IR  = Suku Bunga (persen) 

lnEXR  = Nilai Tukar (USD/IDR) 

lnPCPO = Harga Minyak Mentah Dunia (Rp/barrel) 

lnIMUS = Indeks Saham berbasis Syariah di US (USD) 

lnDJIJP = Indeks Saham berbasis Syariah di Jepang (USD) 

lnDJIEU = Indeks Saham berbasis Syariah di Eropa (USD) 

α dan ɣ = Koefisen Regresi Jangka Panjang  

 

Sedangkan estimasi jangka pendek ISSI dengan menggunakan 

pendekatan ECM Engle-Granger dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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∆lnISSI=βo+β1∆IR+β2∆lnEXR+β3∆lnCPO+β4∆lnIMUS+β5∆lnDJIJP

+β6∆lnDJIEU+ β7ECT+ ut 

Keterangan: 

∆lnISSI = Perubahan Indeks Saham Syariah Indonesia (IDR) 

∆IR  = Perubahan Suku Bunga (persen) 

∆lnEXR = Perubahan Nilai Tukar (USD/IDR) 

∆lnCPO = Perubahan Harga Minyak Mentah Dunia (Rp/barrel) 

∆lnIMUS = Perubahan Indeks Saham berbasis Syariah di US (USD) 

∆lnDJIJP = Perubahan Indeks Saham berbasis Syariah di Jepang (USD) 

∆lnDJIEU = Perubahan Indeks Saham berbasis Syariah di Eropa (USD) 

α dan ɣ = Koefisen Regresi Jangka Panjang  

β dan δ = Koefisen Regresi Jangka Pendek  

∆ (Delta) = Difference 

ECT = Error Correction Term 

  Penelitian ini menggunakan model persamaan logaritma natural 

(ln) dikarenakan untuk melihat persamaan regresi bisa digunakan atau 

tidak untuk melakukan estimasi, harus memenuhi syarat, yang salah 

satu syaratnya yaitu linier.  

Untuk membuat persamaan menjadi linier adalah dengan menambahkan ln 

dalam variabel yang akan diteliti yang mempunyai satuan bukan 

presentasi, variabel yang ditambahkan ln yaitu ISSI, EXR, CPO, DJIJP, 

IMUS, dan DJIEU. Tujuannya adalah untuk menemukan standart error 

yang lebih kecil. Bila fungsi asli kita memiliki standart error yang tinggi, 
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maka fungsi atau persamaan harus diubah menjadi persamaan yang linier 

sehingga hasil estimasi yang kita lakukan bisa mendekati kenyataan. 

3.3.4. Error Correction Term (ECT) 

Error Correction Term (ECT) merupakan bagian pengujian analisa 

dinamis dari ECM. Nilai ECT dapat diperoleh dari hasil penjumlahan 

antara variabel independen tahun sebelumnya dikurangi dengan variabel 

dependen tahun sebelumnya.Ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari 

model tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil 

dari probabalitas ECT akan menentukan apakah model dapat 

dianalisadalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila ECT 

positif dan signifikan maka spesifikasi model yang digunakan dapat 

dikatakan sahih atau valid serta dapat menjelaskan variabel dependen 

(Wastriati, 2010). 

3.3.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi, heteroskedastisitas, dan masalah normalitas. Apabila terdapat 

penyimpangan terhadap asumsi klasik maka pengujian yang dilakukan 

sebelumnya dianggap tidak valid dan bisa mengacaukan kesimpulan yang 

ada. Berikut dijelaskan satu persatu mengenai uji asumsi klasik yang 

meliputi uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 
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3.3.5.1. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu 

dengan observasi lain dalam berlainan waktu. Apabila dihubungkan 

dengan asumsi metode Ordinary Least Square (OLS), autokorelasi adalah 

korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang 

lain. Asumsi penting dari metode OLS berkaitan dengan variabel 

gangguan yaitu tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu 

dengan variabel gangguan yang lain (Widarjono, 2013). 

Metode yang digunakan untuk mengetahui keberadaan autokorelasi 

dalam penelitian ini yaitu metode Breusch-Godfrey. Metode Breusch-

Godfrey lebih dikenal dengan uji Lagrange Multiplier (LM). Dalam 

metode ini keputusan ada tidaknya autokorelasi tergantung pada 

kelambanan yang dipilih. Kriteria Akaike dan Schwarz merupakan kriteria 

yang digunakan untuk mengetahui panjangnya kelambanan residual. 

Keputusan untuk mengetahui terdapatnya gejala autokorelasi atau 

tidak adalah sebagai berikut: 

1 Apabila (X
2
) hitung > (X

2
) kritis pada derajat kepercayaan tertentu (α) 

maka  menolak H0. Artinya dapat disimpulkan bahwa model tersebut 

mengandung masalah autokorelasi. 

2 Apabila (X
2
) hitung < (X

2
) kritis pada derajat kepercayaan tertentu (α) 

maka  menerima H0. Artinya dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi. 
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3.3.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi dengan heteroskedastisitas mengandung konsekuensi 

yang serius pada estimator metode Ordinary Least Square (OLS) karena 

tidak lagi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Oleh karena itu, 

sangat penting untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengandung 

unsur heteroskedastisitas atau tidak.Metode untuk mendeteksi masalah 

heteroskedastisitas ini telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika 

(Widarjono, 2013). 

Uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah menggunakan uji Breusch-

Pagan.Dalam uji ini, hipotesis nol menunjukkan bahwa model yang 

digunakan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas. 

Keputusan untuk menolak maupun menerima H0 antara lain: 

1 Apabila chi-squares hitung > chi-squares kritis pada derajat 

kepercayaan  tertentu (α) maka model tersebut mengandung 

masalah heteroskedastisitas. 

2 Apabila chi-squares hitung < chi-squares kritis pada derajat 

kepercayaan  tertentu (α) maka dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. 

3.3.6. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi antara variabel dependen dan independen maupun keduanya 
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mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan 

baik apabila distribusi datanya yaitu normal atau mendekati normal. 

Keputusan untuk megetahui normal atau tidak suatu model regresi 

antara lain: 

1 Apabila nilai probabilitas chi-squares > nilai derajat kepercayaan 

tertentu (α) maka menerima H0. Artinya model tersebut berdistribusi 

normal. 

2 Apabila nilai probabilitas chi-squares < nilai derajat kepercayaan 

tertentu (α) maka menolak H0. Artinya model tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

 


