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METODE PENELITIAN

5.1. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan meliputi data sekunder runtun waktu yang diperoleh

dari pojok BEJ Fakultas Ekonomi UII, www.bi.go.id, www.bapepam.go.id, dan

harian kompas. data yang diambil mingguan dari bulan Juli 2004 sampai dengan

bulan Juni 2005. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan metode dokumentasi.

Dan kemudian data-data tersebut dimasukkan ke dalam beberapa variabel.

Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah :

1. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Data yang digunakan adalah data nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar

yang terdapat dalam website www.bi.go.id pada kurun waktu Juli 2004-

Juni 2005 yang dinyatakan dalam satuan Rupiah.

2. Suku bunga bank

Data yang digunakan adalah data suku bunga deposito perbankan jangka

waktu 3 bulan yang didapat dari website www.bi.go.id dalam kurun waktu

Juli 2004- Juni 2005 yang dinyatakan dalam satuan persen.

3. Indeks harga saham gabungan

Data yang digunakan adalah data indeks harga saham gabungan pada BEJ

yang didapat dari pojok BEJ UII dalam kurun waktu Juli 2004-Juni 2005.
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4. Harga saham PT BankBRl Tbk

Data yang diperoleh adalah data harga saham PT Bank BRl Tbk yang

dikeluarkan oleh BEJ dan didapat dari Pojok BEJ UII dalam kurun waktu

Juli 2004-Juni2005 dinyatakan dalamsatuanrupiah.

5.2. Metode Anaiisis Data

Untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap US$,

tingkat suku bunga deposito 3 bulan, dan IHSG sebagai variabel independent

terhadap harga saham PT Bank BRl sebagai variabel dependen digunakan regresi

linier berganda dengan metode OLS, ( Agus Widarjono,2005:77 ).

Adapun spesifikasi modelnya adalah sebagai berikut:

BBRI = (3o+ Pi NTRP + p2 DEP3BLN + p3 IHSG+ e,

Keterangan :

Y

Po

PrPa

NTRP

DEP3BLN

IHSG

= Harga Saham PT BankBRl

= Intersep

= Koefisien regresi

= Perubahan nilai tukarrupiahterhadap US$ ( Rupiah)

= Perubahan tingkat suku bunga deposito 3 bulan ( %)

= Perubahan Indeks harga saham gabungan

= Variabel gangguan
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5.2.1. Spesifikasi Pemilihan Model Regresi

Spesifikasi penggunaan model dalam fungsi regresi ada dua yang sering

digunakan dalam penelitian yaitu antara lain model linier dan model log linier.

Dalam mengetahui perilaku data menunjukkan hubungan linier atau log linier

dalam penelitian ini digunakan metode formal yaitu melalui metode MWD.( Agus

Widarjono. 2005:94 ). Dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. lakukan estimasi menggunakan model:

BBRI - po+ Pi NTRP + p2 DEP3BLN + p3 IHSG + a

In BBRI - y o+ TiIn NTRP + y2 In DEP3BLN + y 3 In IHSG + v<

Dan dapatkan residualnya(RESi) dan (RES2)

2. Nyatakan Fi and F2 sebagai predeksi yaitu langkahnya sebagai berikut

F! = Y-RESi

F2 = ln-RES2

3. Dapatkan nilai Zj = In Fr F2 dan Z2= antilog F2 - Fi

4. Estimasi persamaan berikut

BBRI = po+ P, NTRP + p2 DEP3BLN + p3 IHSG + p4 Z, + ei

In BBRI = y o+ Yi In NTRP + y2 In DEP3BLN + y 3In IHSG + y 4

Z2+Vj

• Jika Zi signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak

hipotesis nul bahwa model yang benar adalah linier dan sebaliknya

jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul bahwa

model yang benar adalah linier.
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• Jika Z2 signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak

hipotesis nul bahwa model yang benar adalah log linier dan

sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul

bahwa model yang benar adalah log linier.

5.3. Uji Koefisien Determinasi (R )

Koefisien determinasi ini menghitung seberapa besar variasi dari variabel

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent. Nilai R2 berada diantara 0-

1. Jika R2 sama dengan 1 maka variasi variabel tidak bebas dapat dijelaskan

sebesar 100%o yang berarti nilai taksiran dari model empirik yang digunakan sama

dengan nilai aktual variabel tidak bebas sehingga nilai residual yang dihasilkan

mempunyai nilai rata-rata nol (zero mean ofdisturbance), sebaliknya jika nilai R

sama dengan 0 maka variasi variabel tidak bebas tidak dapat dijelaskan, nilai R

dihitungdengan persamaan sebagai berikut:

TSS

Keterangan :

ESS = adalahjumlah kuadrat yang menjelaskan

TSS = adalah total kuadrat yang merupakan penjumlahan dari ESS dan

jumlah kuadratresidual (RSS)
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5.4. Pengujian Hipotesis

5.4.1. Ujit

Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sample, statistika telah

mengembangkan uji t. Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sample

dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (H0),

(Agus Widarjono. 2005: 56). Selain itu Uji ini untuk menguji hubungan regresi

secara individual atau parsial antara varibel independent terhadap variable

dependent.

SE(pi)

Keterangan:

t = adalah nilai hitung

fii - koefisien varibel i

SE(Bi) = standard error variable i

Kesimpulan :

Jika t hitung > t table, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada

perngaruh antara variable-variabel independen terhadap variabel dependen baik

secara individu maupun umum. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha

ditolak berarti variabel-varibel independent tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen secara individu.

5.4.2. Uji F

Uji F statistik didalam regresi berganda dapat digunakan untuk menguji

signifikansi koefisien determinasi R2. Nilai F statistik dengan demikian dapat
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digunakan untuk mengevaluasi hipotesis bahwa apakah tidak ada variabel

independen yang menjelaskan variasi di sekitar nilai rata-ratanya dengan derajad

kepercayaan k-1 dan n-1 tertentu, ( Agus Widarjono, 2005: 88). Uji ini merupakan

pengujian variabel-variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel

dependen dan dilakukanpada tingkat keyakinan 95%.

Ho : Pi = 0 (Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen)

Ha : pi f 0 (Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel dependen)

f R2l(K-\)
h,tu"8 (l-R2)/(N-K)

Keterangan:

R2 = Koefisen determinasi

K = Jumlah variabel

N = Jumlah sample

Apabila nilai F^ung > Ftabei maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini

berarti varibel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen.

5.5. Uji Asumsi Klasik

5.5.1. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada

hubungan linier antara variabel independent. Adanya hubungan antara variabel

independendalam satu regresi disebutdengan multikolinieritas.
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Deteksi awal suatu model mempunyai masalah multikolinieritas adalah

adalah dengan mempunyai standart enor besar dan nilai t statistik yang rendah.

Dan salah satu cirri adanya gejala multikolinieritas adalah model yang

mempunyai koefisien determinasi (R2) yang tinggi misalkan lebih dari 0,8 tetapi

hanya sedikit variabel independent yang signifikan mempengaruhi variabel

dependen melalui uji t, (Agus Widarjono. 2005: 133).

5.5.2. Uji Heterodastisitas :

Yaitu bahwa salah satu asumsi penting yang kita bangun dalam model

OLS adalah bahwa varian dari residual adalah konstan. Namun dalam

kenyataannya seringkali varian residual adalah tidak konstan atau disebut

heterodastisitas. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

heterodastisitas adalah salah satunya dengan metode White. Yaitu suatu metode

yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada residual.Apabila

untuk model yang mempunyai lebih dari satu variabel independen dapat

dirumuskan:

ei2 = a o+ a iXn + a 2X2i + a 3X3i + v,

5.5.3. Uji Autokorelasi

Yaitu berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan

anggota observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi

metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan

residual yang lain.Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan metode
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yang dikemukakan oleh Durbin-Watson, ( Agus Widarjono, 2005:181), yang

dirumuskan sebagai berikut:

X^-e,-.)2
1=2

d

X<v
r=l

kemudian DW dibandingkan dengan table :

• Jika DW < daripada dl atau lebih besar daripada (4-dl) maka

hipotesis nolditolak bearti ada autokorelasi.

• Jika DW terletak antara dl dan (4-du) berarti hipotesis nol

diterima, tidak ada autokorelasi.

Dari persamaan diatas didapatkan nilai koefisien determinasi (R2) Uji white

didasarkan pada jumlah sample (n) dikalikan dengan R2 yang akan mengikuti

distribusi chi-square dengan degree of freedom sebanyak variabel independent

tidak termasuk konstanta dalam auxiliary. Nilai hitung statistic chi square (x >

dapat dicari dengan formula

NR2^£df

Jika nilai chi-square hitung (n.R2) lebih besar dari nilai x2 kritis dengan derajat

kepercayaan tertentu (a) maka ada heterodastisitas dan sebaliknya jika nilai chi-

square hitung lebih kecil dari nilai % kritis menunjukkan tidak ada

heterodastisitas. (Agus Widarjono, 2005:161).
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