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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari adakah pengaruh harga minyak 

mentah, inflasi, tingkat suku bunga berdasarkan BI rate terhadap harga emas di 

Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Dr.Sindhu (2013) yang dilakukan di India. Data yang digunakan merupakan data 

bulanan yang diambil dari situs resmi Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id. Selain 

itu peneliti memakai hasil rata-rata bulanan harga minyak mentah dunia dan harga 

emas di Indonesia, yang masing-masing diambil dari situs www.opec.org dan 

www.antamgold.com.Yang menjadi objek penelitian adalah harga emas antam 

Indonesia selama periode tahun 2007 sampai Juli 2016. Penelitian ini mempunyai 

2 (dua) tipe variabel yaitu variabel independen dan dependen, di mana variabel 

dependen merupakan harga emas di Indonesia sedangkan variabel independen 

adalah Inflasi,tingkat suku bunga, Harga Minyak Mentah. 

3.2 Metode Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Analisis Regresi Linear 

Berganda, dan Analisis Korelasi. Analisis tersebut bertujuan untuk menguji adanya 

pengaruh antara variabel independen seperti Inflasi, Harga Minyak Mentah, dan 

tingkat suku bunga terhadap Variabel dependen yaitu Harga emas di Indonesia. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian ini mengambil data tingkat inflasi dan tingkat suku bunga 

berdasarkan BI Rate yang berada di situs www.bi.go.id, serta data Harga 

Minyak dunia yang berada di situs www.opec.org, serta data Harga Emas 

Indonesia di situs www.antamgold.com selama 9 tahun (2007 sampai 2016). 

Pengambilan data ini berdasarkan penelitian Dr.Sindhu (2013), di mana 

penelitian tersebut mengambil data selama 5 tahun dari November 2006 

sampai Desember 2011.  

2. Dari data yang sudah ada kemudian dikumpulkan, setelah itu penulis 

mengolah kembali agar didapat data bulanan, khususnya untuk data harga 

minyak mentah dunia dan harga emas di Indonesia di mana data yang di 

tampilkan dalam situs tersebut menampilkan data harian sehingga penulis 

perlu mengolahnya agar didapat data rata-rata bulanan untuk kedua variabel 

tersebut.  

3. Setelah data diolah, penulis kemudian melakukan beberapa uji yang 

dilakukan pada program SPSS, meliputi analisis deskriptif, uji normalitas, 

asumsi klasik. 

4. Setelah melakukan uji tersebut, peneliti kemudian menguji statistik 

infferensial yang mencakup uji F, uji T. kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan uji koefisien determinasi. 

3.3 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam variabel, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. variabel yang digunakan adalah : 

- Variabel dependen : Harga emas di Indonesia (Y) 
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- Variable independen : Harga Minyak dunia (X1), Inflasi (X2), tingkat suku 

bunga (X3) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada atau 

disebut dengan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung. Data-data sekunder yang penulis gunakan adalah : 

1. Data tingkat inflasi bulanan dari tahun 2007 hingga Juli 2016, yang 

diperoleh dari www.bi.go.id dengan banyak data 115 data. 

2. Data harga minyak dunia rata-rata bulanan dari periode tahun 2007 hingga 

2016, yang diperoleh dari www.opec.org dengan banyak data 115 data. 

3. Data tingkat suku bunga bulanan dari tahun 2007 hinga 2016 yang diperoleh 

dari www.bi.go.id dengan banyak data 115 data. 

4. Data harga emas di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2016 yang diperoleh 

dari www.antamgold.com dengan banyak data 115 data. 

Harga emas yang penulis diambil dari www.antamgold.com dikarenakan harga 

emas antam merupakan patokan harga emas yang digunakan di Indonesia, 

sedangkan untuk tingkat suku bunga dan Inflasi merupakan data tingkat ekonomi 

yang resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta untuk harga minyak mentah 

dunia yang dijadikan patokan di dunia dari situs www.opec.org.  

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

   Sampel penelitian ini diambil dari situs seperti www.antamgold.com, 

www.bi.go.id, dan www.opec.org di mana situs tersebut dapat dikatakan sebagai 

patokan yang resmi. Data yang ditampilkan di situs www.antamgold.com dan 
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www.opec.org merupakan data harian, sehingga penulis mengolah terlebih dahulu 

agar mendapatkan hasil data bulanan. Selain itu untuk periode pengambilan data, 

penulis mulai dari data tahun 2007 hingga Juli 2016. Selain dari situs penyedia data, 

penulis juga menggunakan studi pustaka dari jurnal ilmiah yang terkait dengan 

objek penelitian untuk mengolah data tersebut. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi. Secara umum 

analisis regresi adalah sebuah studi untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

variabel dependen (terikat), dengan variabel lainnya atau independen (variabel 

penjelas/bebas). Gujarati (2003) mengatakan bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen, berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. 

Hasil dari analisis regresi berupa koefisien. Koefisien ini didapat dari suatu 

persamaan, yang diolah dari variabel dependen yang digunakan untuk variabel 

independen. Koefisien regresi dihitung karena mempunyai tujuan. Yaitu 

mengurangi penyimpangan nilai aktual dan nilai variabel dependen dari data yang 

ada. Berikut tahap-tahap dalam analisis regresi 

1. Multiple Linear Regression 

Penelitian ini menggunakan Multiple Linear Regression dikarenakan terdapat lebih 

dari 1 variabel bebas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variabel terkait dengan variabel dependen. Model yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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HEI= β
0
+β

1
 Minyak Mentah+ β

2
 Inflasi+β

3
 BI Rate+ Ei 

Keterangan : 

 HEI = Harga Emas Indonesia 

 β0 = Konstanta 

 β1 = Koefisien regresi Minyak Mentah 

 β2 = Koefisien regresi Inflasi 

 β3 = Koefisien regresi tingkat suku bunga  

 Ei = Error 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk . uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian, yaitu: 

1. Uji Multikolonieritas  

Ghozali (2012) mengatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas di dalam 

model regresi. Untuk mencari ada atau tidaknya multikolonieritas, 

dapat dilihat dari : 

a. Nilai R2 dari estimasi model yang tinggi 

b. Menganalisis matrik korelasi dari variabel independen. Jika 

terdapat korelasi, kemungkinan terdapat multikolonieritas 

c. Dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Jika nilai toleransi ≤ 0,10, tidak dapat digunakan dalam model. 

Selain itu jika nilai VIF ≥ 10, maka terdapat high 

multikolonieritas 
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2. Uji autokorelasi 

 Uji autokorelasi menurut Ghozali (2012) bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada kesalahan penggangu dalam periode t 

dengan periode t-1 dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah 

terdapat autokorelasi dalam model regresi, dapat dilakukan dengan 

cara uji Durbin-Watson (DW Test) dan Lagrange Multiplier (LM 

Test).  

1. DW-Test digunakan dengan menggunakan hipotesa sebagai 

berikut : 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA: ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Untuk pengambilan keputusannya, dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini 

Tabel 3.1 Hasil uji Durbin-Watson Test 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada 
autokorelasi positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada 
autokorelasi positif 

No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 
negatif 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 
negtif 

No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – 
dl  
 

Tidak ada 
autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 
 

Sumber : IBM SPSS edisi 20, page 111 – Ghozali 
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2. Lagrange Multiplier (LM Test) 

Lagrange Multiplier digunakan untuk sample besar yaitu sekitar 

100 ke atas. Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-

Godfrey. Pengujian BG-Test dilakukan dengan menggunakan 

model autrogresive model dengan orde p : 

Ut= ρ1Ut-1+ρ2Ut-2+  +ρpUt-p+εt 

Jika hasil (n-p)*R2 atau C2 hitung > C2 tabel, maka H0 dapat 

ditolak karena tidak ada korelasi dalam model. Sedangkan jika 

hasil (n-p)*R2 atau C2 hitung < C2 tabel, maka H0 dapat diterima 

karena terdapat korelasi di dalam model tersebut. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, terdapat variabel pengganggu yang memiliki distribusi 

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik 

a. Analisis Grafik 

untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram, apakah data obesrvasi mendekati distribusi normal. 

Untuk menguji analisis grafik dapat dilakukan dengan cara : 

1. Jika data menyebar sepanjang garis diagonal dan mengikuti 

arah garisnya, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak 

mengikuti arah garisnya, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas 

b. Analisis statistik 

Uji normalitas dapat dilihat dari nilai kurtosis dan skewness dari 

residulanya. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Zskewness= 
Skewness

√6/N
 

Sedangkan untuk nilai z kurtosis, rumusnya adalah : 

Zkurtosis= 
Kurtosis

√24
N

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan residual variance pada satu 

pengamatan terhadap yang lainnya. Model dikatakan baik, jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas. Ada 

beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas, salah satunya 

yaitu: 

- Melihat grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, apakah 

terdapat pola tertentu atau tidak. Jika terdapat pola menyebar, 

gelombang atau ada pola yang teratur, maka dapat dikatakan telah 

terjadi heteroskedastisitas.  
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3. Pengujian Hipotesis 

Secara statistik pengujian hipotesis dapat diukur dari Goodness of fit-nya. Di mana 

hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi (R2), nilai statistik F dan nilai statistik 

F. Apabila nilai uji statistik berada dalam daerah penolakan, maka H0 ditolak, jika 

sebaliknya maka H0 diterima. 

a. Uji Statistik F 

Uji statistik F yang dijelaskan Ghozali (2012) bertujuan untuk 

menunjukan apakah semua variabel yang ada dalam model memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang 

dipakai dalam uji statistik F adalah 0,05 atau (α = 95%). Keputusan 

dalam uji statistik F diambil jika : 

1. Jika nilai P (Value) hasil perhitungan > P (Value), maka cukup 

bukti untuk menolak H0. 

2. Jika nilai P (Value) hasil perhitungan < P (Value), maka cukup 

bukti untuk menerima H0. 

b. Uji Statistik T  

Ghozali (2012) menjelaskan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

bertujuan untuk menunjukan pengaruh dari variabel 

penjelas/independen terhadap variabel dependen. Jika digunakan 

tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (α =  5%). Maka hipotesis yang 

diterima jika : 

1. Jika nilai P (value) hasil perhitungan > nilai P (Value), maka 

cukup bukti untuk menolak H0. 
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2. Jika nilai P (value) hasil perhitungan < nilai P (Value), maka 

cukup bukti untuk menerima H0. 

c. Koefisien determinasi 

Ghozali (2012) mengatakan koefisien determinasi (R2) 

bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

- Jika Nilai R2 kecil atau mendekati 0 berarti kemampuan 

variabel independen belum kuat untuk menjelaskan variasi 

variabel.  

- Jika nilai R2 besar atau mendekati 1 berarti variabel 

independen cukup kuat sehingga dapat menjelaskan variasi 

variabel. 

3.7 Kerangka Penelitian 

 Berikut merupakan kerangka penelitian yang digunakan oleh penulis :  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 

Minyak 
Mentah 

Tingkat 
Inflasi 

Tingkat Suku 
Bunga 

Harga emas 
di Indonesia 
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Dari kerangka atau model penelitian diatas didapat suatu hipotesis, yaitu : 

H01 : Harga Minyak Mentah Dunia tidak berpengaruh terhadap Harga Emas di 

Indonesia 

Ha1: Harga Minyak Mentah Dunia mempengaruhi Harga Emas di Indonesia 

H02 : Inflasi tidak mempengaruhi Harga Emas di Indonesia 

Ha2 : Inflasi mempengaruhui Harga Emas di Indonesia 

H03 : Tingkat suku bunga tidak mempengaruhi Harga Emas di  Indonesia 

Ha3 : Tingkat suku bunga mempengaruhi Harga Emas di Indonesia 
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