
29 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan 

penelitian menggunakan model matematis dan hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian akuntansi 

menggunakan pengukuran untuk menjelaskan setiap variabel. Pengukuran yang 

dimaksud adalah pengukuran yang dapat menghasilkan sebuah angka, baik berupa 

rasio ataupun satuan moneter (Muchson, 2017). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk 

melakukan analisis pada pengaruh Covid-19 terhadap volatilitas harga saham 

melalui harga emas menggunakan analisis SEM, selain itu setiap variabel juga 

menggunakan pengukuran yang menghasilkan nilai dalam bentuk rasio. 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan sekelompok subyek, seperti manusia, gejala, nilai tes, 

atau peristiwa yang akan diteliti. Menurut Handayani (2019), populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang memiliki kuantitas dan karakter sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. Populasi yang digunakan adalah perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020 yang berjumlah 25 perusahaan.  
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3.2.2 Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah kumpulan subyek yang merupakan bagian dari populasi 

(Chandrarin, 2017). Untuk menentukan sampel yang digunakan, maka penentuan sampel 

yang dipilih adalah nonprobability sampling dengan purposive sampling. Nonprobability 

sampling merupakan pengambilan sampel dengan hanya memberikan sekali kesempatan 

untuk menjadi sampel dalam sebuah populasi (Chandrarin, 2017) 

Purposive sampling adalah pengambilan sampel berasarkan kriteria yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dimaksud diantaranya: 

1. Perusahaan ritel yang terdaftar secara aktif di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2020 hingga 2021. 

2. Perusahaan ritel yang memiliki saham dalam kondisi aktif diperdagangkan 

dan memiliki historical price periode bulanan. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel mediasi. Pada 

variabel bebas yang diteliti adalah jumlah kasus positif Covid-19, jumlah yang 

meninggal karena Covid-19, jumlah yang sembuh karena Covid-19 kemudian 

variabel terikat yaitu volatilitas harga saham, dan variabel mediasi harga emas. 
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3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi dari setiap variabel penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Covid-19  

Covid-19 merupakan nama virus yang berkembang dan menginfeksi 

seluruh negara di dunia hingga menimbulkan pandemi dan berdampak 

terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 yang diteliti 

pada penelitian ini berdasarkan pada tiga hal (Agustin, 2021; Ellahi & 

Ahmad, 2021), yaitu: 

a. Pertumbuhan jumlah kasus positif Covid-19 

𝛥𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 = [
𝐾𝑃𝑚 −  𝐾𝑃𝑚−1

𝐾𝑃𝑚−1
] 

b. Pertumbuhan jumlah yang meninggal karena Covid-19 

𝛥𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 = [
𝐽𝑀𝑚 −  𝐽𝑀𝑚−1

𝐽𝑀𝑚−1
] 

c. Pertumbuhan jumlah yang sembuh karena Covid-19 

𝛥𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ = [
𝐽𝑆𝑚 −  𝐽𝑆𝑚−1

𝐽𝑆𝑚−1
] 

2. Harga Emas (Z) 

Emas adalah bentuk dari salah satu produk investasi. Harga emas dapat 

menjadi salah satu indikator untuk menentukan kondisi perekonomian sebuah 

negara. Harga emas pada penelitian ini dijelaskan melalui perubahan yang 

terjadi dalam periode bulanan, sebagaimana juga digunakan pada penelitian 

Robiyanto (2018) melalui rumus berikut. 
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𝛥𝐺𝑃 = [
𝐺𝑃𝑚 −  𝐺𝑃𝑚−1

𝐺𝑃𝑚−1
] 

Dengan keterangan: 

ΔGP = perubahan nilai gold price 

m = bulan sekarang 

m-1 = bulan sebelumnya 

3. Volatilitas Harga Saham (Y) 

Saham adalah sebuah aset yang menunjukkan tanda kepemilikan investor pada 

sebuah perusahaan. Volatilitas harga saham menunjukkan pergerakan yang 

terjadi pada harga saham di pasar saham. Volatilitas harga saham pada 

penelitian ini dijelaskan melalui rumus yang juga digunakan pada penelitian 

Nugroho dan Robiyanto (2021) berikut: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = [
𝐶𝑃𝑚 −  𝐶𝑃𝑚−1

𝐶𝑃𝑚−1
] 

Keterangan: 

CP = closing price  

m = bulan sekarang 

m-1 = bulan sebelumnya  

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data 

sekunder dari berbagai sumber. Data diperoleh melalui media internet dengan cara 

mengunduh publikasi dari Bursa Efek Indonesia dan yahoofinance. Selain itu, data 

penelitian juga diperoleh dari London Bulion Market Association (LBMA), Statistik 
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IDX, BEI, Satuan Tugas Penanganan Covid 19 dengan periode bulanan (monthly). 

Periode penelitian yang digunakan adalah April 2020 hingga Juni 2021. Alasan 

penghitungan dilakukan mulai bulan April disebabkan karena pada bulan Maret 

2020 kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif merupakan suatu proses pengujian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai suatu data melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2008). 

3.5.2 Analisis Sructural Equation Model (SEM) 

Pada penelitian ini pengolahan data dan pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi PLS (Partial Least Square). Langkah analisis PLS adalah 

(Chandrarin, 2017). 

1. Menggambar outer model dan inner model.  

2. Mengkontruksi diagram jalur, yang terdiri dari konstruk eksogen dan konstruk 

endogen. 

3. Mengkonversi diagram jalur ke sistem persamaan. 

4. Melakukan analisis parameter, .yang terdiri dari path estimate dan nilai 

konstanta regresi.  

5. Melakukan analisis Goodness of fit.  
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6. Evaluasi Model, baik outer dan inner model. Pada outer model terdiri dari 

convergent, discriminant validity, composite reliability, dan cronbach alpha. 

Pada inner model terdiri dari evaluasi koefisien jalur, penilaian Rsquare dan 

Qsquare. 

7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada perbandingan nilai 

probabilitas dengan nilai kritis, yaitu: 

a. Ketika nilai probabilitas ≤ nilai kritis 5% (0,05), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya signifikan. 

b. Ketika nilai probabilitas ≥ nilai kritis 5% (0,05), o diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak signifikan. 
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