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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penehtian empirik untuk menguji hipotesa 

yang diajukan, sedangkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah indeks harga saham sektor industri manufaktur dan kurs valuta asing 

(Dollar US, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Dollar Singapura, Dollar 

Australia). Kurs valuta asing tersebut dibandingkan terhadap indeks harga saham 

sektor industri manufaktur. Indeks harga saham sektor industri manufaktur 

merupakan variabel dependen sedangkan kurs valuta asing merupakan variabel 

independen. 

Hipotesis penelitian diuji dengan mengukur hubungan kausal antara kurs 

valuta asing dengan Indeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa indeks harga saham sangat dipengaruhi 

. oleh faktor-faktor yang lain. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas 

tentang pengaruh kurs valuta asing Dollar US, Deutsche Mark, Pound Sterling, 

Yen, Dollar Singapura, dan Dollar Australia. 

3.1.1. Variabel Indeks Harga Saham Sektor lndustri Manufaktur 

Variabel Indeks harga saham yang diambil adalah indeks harga saham 

sektor industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta untuk periode bulan 

Januari 2001 sampai dengan April 2001. Indeks harga saham tersebut diambil 

secara harian. Variabel ini diberi simbol Y. Dipilihnya bulan tersebut sebagai 
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secara harian. Variabel ini diberi simbol Y. Dipilihnya l:lulan tersebut sebagai 

obyek penelitian karena pada bulan tersebut kurs rupiah sedang mengalami 

fluktuasi nilai rupiah secara dramatis dan pada bulan-bulan tersebut hampir semua 

saham terkoreksi. 

3.1.2. Variabel Kurs valuta Asing 

Variabel-variabel kurs valuta asmg merupakan variabel independen 

variabel-variabel kurs valuta asing yang dimasukkan dalam model analisis ini 

adalah kurs Dollar US, kurs Deutsche Mark, kurs Pound Sterling, kurs Yen, kurs 

Dollar Singapura, dan kurs Dollar Australia. Kurs Dollar US dipilih karena 

Amerika termasuk negara kuat di segala bidang termasuk di sektor 

perekonomiannya, dimana Amerika dijadikan patokan bagi negara-negara Ji 

dunia, selain itu Amerika merupakan ncgara yang sangat berpengaruh terhadap 

negara-negara lain di dunia. Hal inilah yang menjadi alasan untuk dipilihnya US 

Dollar sebagai salah satu variabel kurs mata uang asing dalam penulisan ini. 

Deutsche Mark merupakan mata uang Jerman yang merupakan salah satu negara 

industri maju, sehingga mata uang Jerman juga digunakan sebagai variabel kurs 

valuta asing dalam penulisan ini. Pound Sterling merupakan mata uang negara 

Inggris. Alasan mata uang Inggris ini dipilih dalain penelitian ini karena lnggris 

juga termasuk negara maju dalam bidang ekonomi. Mata uang US Dollar, 

Deutsche Mark, dan Pound Sterling ini mewakili mata uang di Eropa, sedang mata 

uang Dollar Singapura dan mata uang Yen mewakili negara-negara di Asia 

khususnya Asia Tenggara dan wilayah regional. Dipilihnya mata uang dari negara 
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Singapura tersebut alasannya karena negara tersebut mempunyai hubungan 

dagang yang dekat dengan Indonesia. Yen merupakan mata uang negara Jepang, 

dimana negara tersebut mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi dan 

mempunyai hubungan dagang dengan industri dalam negeri di Indonesia. 

Sedangkan dipilihnya Dollar Australia sebagai salah satu variabel kurs valuta 

asing dalam penelitian ini karena Indonesia juga mempunyai hubungan dagang 

dengan Australia, selain itu Australia juga sebagai negara yang sudah kuat 

keadaan ekonominya. Jadi, keenam mata uang asing yang dipilih tersebut 

merupakan mata uang negara-negara yang tingkat perekonomiannya dan sistem 

perekonomiannya sudah maju yang memiliki peran besar dalam perekonomian 

dunia umumnya dan perekonomian Indonesia khususnya. Variabel tersebut diberi 

simbol X, dimana Dollar US adalah XI, Deutsche Mark adalah X2, Pound 

Sterling adalah X3, Yen adalah X4, Dollar Singapura adalah X5, dan Dollar 

Australia adalah X6. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder 

maupun data-data pustaka lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

Data yang diambil dari data sekunder yang dapat diperoleh dari buku-buku, 

literatur, perpustakaan, jumal-jurnal yang diterbitkan Bursa Efek Jakarta. koran, 

majalah ekonomi serta data elektronik dari pojok Bursa Efe.k Jakarta. Data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
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1. lndeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur yang dapat diperoleh 

melalui harian KOMPAS antara periode Januari 2001 sampai dengan April 

2001. Data ini yang menjadi variabel terikatnya. 

2. Kurs jual di Payment Product Center (PPC) BCA 5208650, 5208750 yaitu 

kurs US Dollar, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Dollar Singapura, dan 

Dollar Australia. Kurs-kurs tersebut diambil secara harian di Bisnis Indonesia. 

Keenam variabel tersebutlah yang menjadi variabel bebasnya. 

3.3. Pengolahan Data 

Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif dan 

kualitatif. Analisa kuantitatif merupakan analisa yang mengacu pacta perhitungan 

data penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan analisis 

rehrresi linier berganda dengan bantuan komputer melalui program SPSS . Analisa 

kuantitatif ini adalah analisa tentang pengaruh hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikatnya. Pengaruh hubungan tersebut baik yang bersifat 

I 
I masing-masing maupun secara serentak mempengaruhi variabel terikatnya. 

Analisa kualitatif merupakan analisa yang menjelaskan gejala-gejala yang 

terjadi pada variabel penelitian. Jadi, pada analisa ini hanya met'lgemukakan 

beberapa argumentasi. 

Model penelitian ini dijabarkan dalam suatu persamaan regresi dengan 

menggunakan metode analisa regresi linier berganda (Multiple linier regresi 

method). Persamaan regresi yang digunakan adalah : 

Y = C + b 1. X 1 + b2 . X2 + b3 . X3 + b4 . X4 + bS . XS + b6 . X6 + e 
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Keterangan : 

Y = Indeks Harga Saham (IHS) Sektor Industri Manufaktur. 

C = Konstanta. 

b = Koefisien regresi. 

X 1 = Dollar US. 

X2 = Deutsche Mark. 

X3 =Pound Sterling. 

X4 =Yen. 

X5 =Dollar Singapura. 

X6 = Dollar Australia. 

Semua penghitungan statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS. 

3.4. Metode Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian yang digunakan · dengan melakukan 

pengujian F test statistik untuk pengaruh kurs valuta asing secara bersama-sama 

terhadap nilai Indeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur, dan 

menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh kurs valuta asing Dollar US, 

Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Dollar Singapura, dan Dollar Australia 

secara individu. 

3.4.1. llji Model (uji F statistik) 

Uji F statistik dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

XI (Dollar US), X2 (Deutsche Mark), X3 (Pound Sterling), X4 (Yen), X5 (Dollar 
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Singapura), dan X6 (Dollar Australia) secara bersama-sama. Beberapa langkah

langkah uji F statistik, meliputi : 

1. Merumuskan hipotesa nol hipotesa altematif. 

Ho : Tidak ada pengaruh antara kurs valuta asing Dollar US, Deutsche Mark, 

Pound Sterling, Yen, Dollar Singapura, dan Dollar Australia terhadap 

Indeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Ha : Ada pengaruh antara kurs val uta asing Dollar US, Deutsche Mark, Pound 

Sterling, Yen, Dollar Singapura, dan Dollar Australia terhadap Indeks 

Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

2. Tingkat signifikansi 5 % 

3. Menentukan F hitung 

Semua perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS. 

4. Kriteria Pengujian. 

Ho diterimajika F hitung <SF tabel. 

Ho ditolakjika F hitung > F tabel. 

Distribusi F mempunyai dua macam derajad kebebasan, yaitu derajat 

pembilang dan derajat kebebasan dari penyebut. Untuk menghitt.mg derajat dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Derajat kebebasan pembilang = n - I 

Derajat kebebasan penyebut = ( n - 1 ) - k 

Dimana k = jumlah sampel. 

n = jumlah data setiap sampel. 
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3.4.2. Uji Secara Parsial (uji t statistik) 

Uj i t statistik dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

tiap-tiap variabel ku~s valuta asing Dollar US, Deutsche Mark, Pound Sterling, 

Yen, Dollar Singapura, dan Dollar Australia terhadap Indeks Harga Saham (IHS) 

sektor industri manufaktur, langkah-langkah untuk melakukan uji t statistik adalah 

sebagai berikut : 

l. Menentukan hipotesa nol dan hipotesa altematif. 

Hipotesa pertama: 

Ho : Tidak ada hubungan antara kurs valuta asing Dollar US dengan Indeks 

Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Ha : Ada hubungan antara kurs valuta asing Dollar US dengan Indeks Harga 

Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Hipotesa kedua : 

Ho : Tidak ada hubungan antara kurs valuta asing Deutsche Mark dengan 

Indeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Ha : Ada hubungan antara kurs valuta asing Deutsche Mark dengan Indeks 

Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Hipotesa ketiga: 

Ho : Tidak ada hubungan antara kurs valuta asing Pound Sterling dengap 

Indeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

l ,,. 
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Ha : Ada hubungan antara kurs valuta asing Pound Sterling dengan Indeks 

Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

Bipotesa keempat : 

Ho: Tidak ada hubungan antara kurs valuta asing Yen dengan lndeks Barga 

Saham (IBS) sektor industri manufaktur. 

Ha: Ada hubungan antara kurs val uta asing Yen dengan Indeks Barga Saham 

(IHS) sektor industri manufaktur. 

Hipotesa kelima : 

1-Io : Tidak ada hubungan antara kurs valuta asing Dollar Singapura dengan 

Indeks Harga Saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

1-Ia: Ada hubungan antara kurs val uta asing Dollar Singapura dengan Indeks 

Harga Saham .(IHS) sektor industri manufaktur. 

Hipotesa keenam : 

Bo : Tidak ada hubungan antara kurs valuta asing Dollar Australia dengan 

Indeks Harga Saham (IBS) sektor industri manufaktur. 

Ba : Ada hubungan antara kurs valuta asing Dollar Australia dengan Indeks 

Harga saham (IHS) sektor industri manufaktur. 

2. Tingkat signifikansi 5 % dengan dua sisi pengujian 
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3. Menghitung t hitung 

Semua perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

komputer SPSS. 

Kriteria pengujian : 

Ho diterima jika -t tabel < t hitung < t tabel 

Ho ditolak jika -t hi tung< -t tabel 

atau jika t hi tung> t tabel 




