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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu laporan 

keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.2 Sumber Data Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

yang diambil dari annual report perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Data tersebut merupakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya, artinya data tersebut sudah ada atau sudah 

dipublikasikan kemudian diolah kembali oleh peneliti (Siregar, 2013).  

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode 2012-2016. 

 Menurut Danang sunyoto, Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Menurut Sugiyono 

(2014), Teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel secara purposive sampling dilakukan 
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dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representative berdasarkan kriteria 

yang ditentukan.Oleh karena itu, penulis memilih teknik ini agar mendapatkan 

hasil analisis yang tepat. 

 Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah: 

1. Perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

2. Perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016 

3. Perusahaan  pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap selama periode 2012-2016 

4. Perusahaan pertambangan yang mempunyai tahun buku yang berakhir 31 

Desember. 

5. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan dan data 

yang memadai yang dibutuhkan oleh penelitian ini. 

 

Tabel 3.1 

             Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Total 

1 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

45 

2 Perusahaan Pertambangan yang tidak listing di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016 

(9) 

2 Perusahaan Pertambangan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan secara lengkap selama periode 

2012-2016 

(3) 

3 Perusahaan Pertambangan yang tidak mempunyai 

tahun buku yang berakhir 31 Desember 

(0) 

4 Perusahaan Pertambangan yang tidak menyajikan laporan (6) 
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keuangan dan data yang memadai yang dibutuhkan oleh 

penelitian ini 
 

Jumlah Sampel 27 

27 x 5 tahun  135 

Sumber: Data diolah (2018) 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia  

Tahun 2012-2016 

 No Nama Perusahaan 2012 2013 2014 2015 2016 Sampel 

(Ya/Tidak) 

1 Adaro Energy Tbk √ √ √ √ √ Ya 

2 Atlas Resources Tbk 

(Barajaya Internasional 

Tbk) 

√ √ √ √ √ Ya 

3 ATPK Resources Tbk √ √ √ √ √ Ya 

4 Borneo Lumbung 

Energi dan Metal Tbk  

√ √ √ √ √ Ya 

5 Berau Coal Energy 

Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

6 Baramulti 

Suksessarana Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

7 Bumi Resources Tbk √ √ √ √ √ Ya 

8 Bayan Resources Tbk  √ √ √ √ √ Ya 

9 Indo Setu Bara 

Resources Tbk  

√ √ - - - Tidak 

10 Darma Henwa Tbk  √ √ √ √ √ Ya 

11 Delta Dunia Makmur √ √ √ √ √ Ya 
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Tbk  

12 Golden Energy Mines 

Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

13 Garda Tujuh Buana 

Tbk  

√ √ √ √ √ Ya 

14 Harum Energy Tbk  √ √ √ √ √ Ya 

15 Indo Tambangraya 

Megah Tbk  

√ √ √ √ √ Ya 

16 Resource Alam 

Indonesia Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

17 Samindo Resources 

Tbk  

√ √ √ √ √ Ya 

18 Perdana Karya Perkasa 

Tbk  

√ √ √ √ √ Ya 

19 Tambang Batubara 

Bukit Asam (Persero) 

Tbk  

√ √ √ √ √ Ya 

20 Petrosea Tbk  √ √ √ √ √ Ya 

21 Toba Bara Sejahtera 

Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

22 

 

Ratu Prabu Energi Tbk √ √ √ √ √ Ya 

23 Benakat Petroleum 

Energy Tbk (Benakat 

Integra Tbk) 

√ √ √ √ √ Ya 

24 Elnusa Tbk √ √ √ √ √ Ya 

25 Energi Mega Persada 

Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

26 Surya Esa Perkasa Tbk √ √ √ √ √ Ya 
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27 Medco Energi 

Internasional Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

28 Radiant Utama 

Interisco Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

29 Aneka Tambang 

(Persero) Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

30 Cita Mineral 

Investindo Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

31 Central Omega 

Resources Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

32 Vale Indonesia Tbk √ √ √ √ √ Ya 

33 J Resources Asia 

Pasifik Tbk 

√ √ √ √ √ Ya 

34 SMR Utama Tbk √ √ √ √ √ Ya 

35 Timah (Persero) Tbk √ √ √ √ √ Ya 

36 Citatah Tbk √ √ √ √ √ Ya 

37 Mitra Investindo Tbk  √ √ √ √ √ Ya 

38 Golden Eagle Energy 

Tbk 

- √ √ √ √ Tidak 

39 Apexindo Pratama 

Duta Tbk 

- √ √ √ √ Tidak 

40 Cakra Mineral Tbk - √ √ √ √ Tidak 

41 Mitrabara Adiperdana 

Tbk 

- - √ √ √ Tidak 

42 Permata Prima Sakti 

Tbk 

- - √ √ √ Tidak 

43 Merdeka Copper Gold 

Tbk 

- - - √ √ Tidak 
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44 Alam Karya Unggul 

Tbk 

- - - √ - Tidak 

45 Dian Swastika Sentosa - - - - √ Tidak 

TOTAL 37 40 41 43 43 36 

Sumber : Data diolah (2018) 

Tabel 3.3  

Daftar Perusahaan Pertambangan yang Tidak Menerbitkan Laporan 

Keuangan secara Lengkap di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 

No Nama Perusahaan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Berau Coal Energy Tbk - - √ √ √ 

2 Borneo Lumbung Energi & Metal 

Tbk 

- √ - - - 

3 Garda Tujuh Buana Tbk √ √ √ - - 

Sumber : Data diolah (2018) 

Nama-nama perusahan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian adalah: 

Tabel 3.4 

Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan  

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 

(Barajaya Internasional Tbk) 

3 ATPK ATPK Resources Tbk 

4 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 

5 BUMI Bumi Resources Tbk 

6 BYAN Bayan Resources Tbk  

7 DEWA Darma Henwa Tbk  

8 DOID Delta Dunia Makmur Tbk  
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9 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

10 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk  

11 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

12 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk  

13 PTRO Petrosea Tbk  

14 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 

15 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk (Benakat Integra 

Tbk) 

16 ELSA Elnusa Tbk 

17 ENRG Energi Mega Persada Tbk 

18 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 

19 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 

20 RUIS Radiant Utama Interisco Tbk 

21 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

22 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

23 DKFT Central Omega Resources Tbk 

24 INCO Vale Indonesia Tbk 

25 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk 

26 TINS Timah (Persero) Tbk 

27 CTTH Citatah Tbk 

Sumber: Data diolah (2018) 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer atau 

sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang 
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amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan 

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

(Siregar, 2013). 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data dan 

dokumen-dokumen yang diperlukan yang berupa laporan keuangan perusahaan 

pertambangan yang diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id) dan Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). Selain itu, peneliti juga mengambil dari 

beberapa literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan media tertulis lainnya. 

3.5 Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2014). 

3.5.1.1 Kinerja Perusahaan 

 Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan 

rumus Tobins Q. Menurut Sudiyatno dan Puspitasari (2010) Tobins Q dapat 

diukur dengan rumus sebagai berikut:  

 Q = (MVS+D)/TA 

Keterangan: 

Q  = Tobins Q sebagai alat ukur kinerja perusahaan 

MVS  = Market value of all outstanding shares (Nilai pasar saham = jumlah saham 

yang beredar x harga saham) 

http://www.idx.co.id/
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D =  Debt (Nilai pasar hutang) 

TA =  Firm’s asset’s (Aset perusahaan) 

 Adapun untuk menghitung nilai pasar hutang (D) tersebut dapat digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 D = (AVCL – AVCA) + AVLTD 

Keterangan: 

AVCL   = Accounting value of the firm’s Current Liabilities ( Nilai akuntansi 

dari kewajiban lancar perusahaan) 

AVCA  = Accounting value of the firm’s Current Assets (Nilai akuntansi dari 

aset lancar perusahaan) 

AVLTD  = Accounting value of the firm’s Long Term Debt (Nilai akuntansi dari 

utang jangka panjang perusahaan) 

  Adapun Skor Interpretasi dari rumus tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tobin’s Q < 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

undervalued. Artinya manajemen telah gagal dalam mengelola aktiva 

perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi rendah.  

b. Tobin’s Q = 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi average. 

Artinya manajemen stagnan dalam mengelola aktiva dan potensi 

pertumbuhan investasi tidak berkembang.  

c. Tobin’s Q > 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

overvalued. Artinya manajemen berhasil dalam mengelola aktiva 

perusahaan dan  potensi pertumbuhan investasi tinggi. 
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3.5.2 Variabel Independen 

 Menurut Sugiyono (2014), Variabel independen atau sering disebut 

variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

3.5.2.1 Kepemilikan Keluarga (Family Ownership) 

 Kepemilikan keluarga adalah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki 

oleh keluarga. Perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga apabila 

pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara (Anderson and Reeb, 

2003). Menurut Harjono (2013) untuk mengetahui kepemilikan keluarga langkah 

pertama yang dilakukan adalah menelusuri struktur kepemilikan dari IDX 

(Indonesian Stock Exchanges) Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 dan juga 

data struktur perusahaan dapat diperoleh dari informasi didalam annual report 

perusahaan serta company profile perusahaan. Kemudian dilakukan proses 

verifikasi struktur kepemilikan untuk menentukan perusahaan mana yang 

termasuk keluarga atau bukan keluarga. Bisa juga ditelusuri dari website 

perusahaan tersebut dan annual report pada bagian catatan atas laporan keuangan 

akan ditunjukkan mengenai pemegang saham dari perusahaan tersebut. Dalam 

penelitian ini kepemilikan keluarga (family ownership) diukur dengan 

menggunakan variabel dummy, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk 

perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga dalam annual report, dan skala 0 

untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan keluarga (Yudastio, 2016). 

 

 



 47 

3.5.2.2 Karakteristik Direktur Utama (CEO) 

 Dalam penelitian ini saya hanya menggunakan dua variabel tentang 

karakteristik direktur utama (CEO) saja. Dari beberapa penelitian sebelumnya, 

diperoleh beberapa karakteristik CEO sebagai berikut: 

3.5.2.2.1 Masa jabatan Direktur Utama (CEO)  

 Yaitu diukur dengan menghitung jumlah tahun dimana CEO bertugas 

dalam kapasitas perusahaan (Singla, 2016). Masa jabatan CEO (TENU) 

didefinisikan sebagai jumlah tahun jabatan CEO yang memegang jabatan di 

perusahaan itu (Gupta dkk, 2018). Masa jabatan dapat juga diukur sebagai jumlah 

tahun CEO telah memegang posisi tersebut (Mohamed dkk 2014). Masa jabatan 

CEO (tahun) = Masa menjabat CEO di perusahaan (Al-swidi dkk, 2012). 

3.5.2.2.2 Usia Direktur Utama (CEO) 

Dalam penelitian ini mengukur usia CEO (CAGE) sebagai logaritma 

alami usia CEO (Gupta dkk, 2018). 

3.5.2.3 Arus Kas Investasi 

Persamaan yang digunakan variabel ini adalah sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Benni (2015), yaitu: 

PAIit = (AIit – Ait-1) / Ait-1 

Dimana :  

PAIit  = Perubahan arus kas dari aktivitas investasi perusahaan i pada periode t 
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AIit  = Arus kas dari aktivitas investasi perusahaan i pada periode t 

AIit-1 = Arus kas dari aktivitas investasi i pada periode sebelumnya 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 

2014). 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif dipergunakan untuk memberikan gambaran data yang 

kita punyai secara deskriptif. Nilai-nilai umum dalam statistik deskriptif 

diantaranya ialah rata-rata (mean), median, simpangan baku (standar deviasi), 

nilai minimal (min), nilai maksimal (max) dan jumlah (sum). Nilai-nilai ini 

bermanfaat memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang kita 

teliti sehingga dapat menjelaskan karakteristik data yang ada dengan menjelaskan 

besaran nilai-nilai tersebut (Sarwono, 2016). 

3.6.2 Uji asumsi klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan jika menggunakan prosedur regresi linear 

dengan menggunakan data silang (cross section) dan data runtun waktu (time 
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series) atau data panel yang merupakan gabungan dari data silang dan data runtun 

waktu (Sarwono, 2016). Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat 

tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah 

untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Asumsi- asumsi dasar 

tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model 

yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk 

menguji normalitas data menggunakan eviews ada dua cara, yaitu dengan 

menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk 

mengetahui apakah error term mendekati error term mendekati distribusi 

normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji 

normalitas. Sebab, distribusi sampling error term telah mendekati normal 

(Ajija, 2011). 
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3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau 

pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari 

koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien di antara 

masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi 

multikolinearitas (Ajija, 2011). Pengujian ini berguna untuk mengetahui 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Model yang  baik adalah model yang tidak korelasi antar 

variabel independennya. Menurut Gujarati (2013), jika koefesien korelasi 

antarvariabel bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami 

masalah multikolinearitas, sebaliknya, koefesien korelasi < 0,8 maka model 

bebas dari multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Heterokedasitas  

Menurut Ajija (2011), heterokedasitas merupakan keadaan dimana 

semua gangguan muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians 

yang sama. Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika variance 

tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan hemoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedasitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu 
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meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual 

sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi 

dengan nilai predeksi,sedangkan absolut adalah nilai mutlak. Uji Glejser 

digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung 

heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang (Ajija dkk, 2011). Uji 

autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Dengan kata lain model regresi 

yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya. Pada uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM Test, apabila nilai probability chi-square > 0,05 maka 

dinyatakan tidak terjadi autokorelasi, tetapi apabila nilai probability chi-square 

< 0,05 maka dinyatakan terjadi autokorelasi. 

3.6.3  Regesi Data Panel 

 Menurut Ariefianto (2012) data panel dapat didefinisikan sebagai 

gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time 

series). Dalam regresi linear sederhana maupun berganda variabel bebas dan 

variabel tergantung setidak-tidaknya harus berskala interval, sedangkan dalam 

regresi data panel ini artinya prosedur ini dipakai untuk menganalisis data 
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kombinasi antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). 

Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk 

menggambarkan keadaan pada waktu yang bersangkutan, sedangkan Data time 

series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan 

perkembangan sesuatu kegiatan dari waktu ke waktu (Supranto, 2004). 

 Data panel merupakan data gabungan dari data runtun waktu (time series 

data) dan sata silang (cross section data). Dengan bahasa populer data panel atau 

disebut juga “pooled data” mempunyai dimensi waktu dan ruang. Dalam data 

runtun waktu peneliti mengkaji variabel-variabel yang diteliti dalam kurun waktu 

tertentu, sedangkan dalam data silang peneliti mengumpulkan nilai dari variabel-

variabel yang diteliti berasal dari beberapa unit sampel atau subyek yang berbeda 

pada waktu yang sama (Sarwono, 2016). 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Qit =  + β1FOit + β2MJit +  β3USIAit + β4AKIit + it 

Keterangan:  

Qit  = Tobins Q sebagai alat ukur kinerja perusahaan i pada periode t.  

 = konstanta 

FO   = Kepemilikan keluarga,  

 Family ownership = 1, no family ownership = 0 

MJ = Masa jabatan CEO 

USIA = Usia CEO 

β1- β4 = Koefisien regresi 

 = Kesalahan / gangguan 
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 Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu poolingi Least square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random Effect. 

3.6.3.1 Common Effect Model (CEM) 

Estimasi Common Effect (koefesien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal 

ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross 

secsion tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, sehingga dapat 

menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel (Yamin dkk, 

2011). Maka model persamaan regresinya adalah : 

Yit: β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + + β5X5it + eit 

3.6.3.2 Fixed Effect Model (FEM) 

      Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep antar perusahaan namun intersepnya 

sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa 

koefesien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Di dalam 

FEM setiap entitas pada intersep tidak bervariasi si sepanjang waktu meski 

intersep tersebut mungkin berbeda si setiap subjek yang diteliti, oleh karena 

itu secara sederhana FEM menggunakan pendekatan intersep (Warsono, 

2016). 
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Model Fixed Effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis 

sebagai berikut:  

Yit: β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + + β5X5it + ....+ βndnit eit 

3.6.3.3 Random Effect Model (REM) 

              Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efesiensi 

parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan menggunakan 

pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan random effect ini 

menggunakan variabel gangguan (error terms). Variabel gangguan ini 

mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Didalam 

REM komponen error nya terdiri atas lebih dari satu, sehingga secara 

sederhana REM menggunakan pendekatan error term. (Sarwono, 2016). 

Penulisan konstanta dalam model random effect tidak lagi tetap bersifat 

random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

 Yit: β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + + β5X5it + eit + μi 

3.6.4 Pemilihan Model  

 Dari ketiga model yang telah diasumsikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE, atau RE) 

berdasarkan karaktersitik data yang dimiliki, yaitu: F test (Chow Test) dan 

Housman Test. 
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3.6.4.1 F test (Chow Test) 

      Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut. 

 H0: Metode Common effect 

 H1 : Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Cha Squere < α = 5%, atau nilai 

probabilitas (p-value) F test < α maka H0 diterima, atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode common Effect. 

3.6.4.2 Uji Hausman  

        Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random  

Effect atau metode Fixel Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut. 

H0: Metode random effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < α = 5%, maka H0 ditolak 

atau metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Sebaliknya, jika 

nilai p-value cross section random ≥ α = 5% maka H0 diterima atau 

metode yang digunakan adalah metode Random Effect. 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan 3 jenis pengujian yaitu Uji Simultan 

(f), uji Parsial  (uji t),  dan Uji koefisien Determinasi (R2). 
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3.6.5.1 Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 

(indepeden) secara masing- masing persial atau individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikasi 

0,05% (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah- 

langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : ( 

Nachrowi,2006) dan Muslihuddin (2016). 

Hipotesis : H0 : βi   = 0 artinya masing-masing variabel bebas tidak 

ada       pengaruh yang signifikan dari variabel terikat. 

H1: βi ҂      0 artinya masing-masing variabel terikat. 

      Bila probabilitas  > α  5%  atau t hitung  ≤  t tabel maka variabel maka 

variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (H0 terima, Ha tolak). 

Bila probabilitas ≤ α 5% atau t hitung  ≥  tabel maka variabel bebas 

signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 tolak, Ha 

terima). 

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji-f) 

 Uji f digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

(independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat 

(dependen) pada tingkat signifikansi 5%. Jika probabilitas > 5% maka variabel 

bebas signifikan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan 

jika probabilitas < 5% maka variabel bebas signifikan mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat (Muslihuddin, 2016). 
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3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefesien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredeksi varaisi 

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cros 

section) relatif rendah karena adanya variasi  yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time series) biasanya 

mempunyai koefesien determinasi yang tinggi. 

 

 

 


