
50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan 

bahwa Bursa Efek Indoensia merupakan salah satu pusat penjualan saham 

perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan 

November 2017. 

3.2  Jenis Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat penelitian 

penjelasasan (Explanatory Research) yaitu penelitian untuk menguji suatu teori 

atau hipotesis untuk memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari 

hasil penelitian yang sudah ada, yang menggunakan Good Corporate Governance 

sebagai objek penelitiannya. Adapun penelitian bersifat kuantitatif, dimana data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka atau bearah tertentu 

yang bersifat pasti, sehingga data seperti ini memungkinkan untuk menggunakan 

statistik. Data yang digunakan adalah data dalam rentang waktu selama tahun 

2013-2016. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 
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melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunandi Indonesia 

Stock Exchange (www.idx.co.id) dan website resmi dari perusahaan tersebut. 

3.1  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan 

menjadi dakumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung 

mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa 

dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain). 

Ketika menggunakan metode ini sebagai metode pengumpulan data, maka 

penelitian bisa menggunakan data yang ada dengan hanya membuat 

salinan atau menggandakannya. 

b. Penelitian kepustakaan (Library Research) . Studi pustaka adalah 

pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku 

yang mempunyai kaitan terhadap tiap variabel yang terdapat didalam 

literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh 

dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.  

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2012:115) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

http://www.idx.co.id/
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang masuk 

kedalam pemenang Annual Report Award pada tahun 2013-2016 yang 

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerjasama dengan 

Kementerian BUMN, Direktorat jenderal Pajak, Bank Indonesia, Bursa efek 

Indonesia(BEI), Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) dan Ikatan 

Akuntan Indonesia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel 

dengan pertimbangan atau kriteria tertentu sampel. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mendapat sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

3.5.2 Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

purposive sampling, purposive sampling adalah teknik penentuan sambel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012:120) dengan kriteria pengambilan sampel 

sebagai berikut:  

1. Seluruh perusahaan pemenang Annual Report Award pada tahun 2013-

2016 

2. Kategori perusahaan BUMN pemenang Annual Report Award pada tahun 

2013-2016 

3. Kategori perusahaan BUMN yang Listed pemenang Annual Report Award 

pada tahun 2013-2016 
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4. Kategori perusahaan yang menjual sahamnya ke publik pada tahun 2013-

2016 

Tabel 3.1 

KriteriaPemilihan Sampel 

NO Kriteria Jumlah 

1 

Jumlah perusahaan pemenang Annual Report Award pada 

tahun 2013-2016 

79 

2 

Perusahaan yang bukan kategori BUMN pemenang 

Annual Report Award pada tahun 2013-2016 

(51) 

3 

Perusahan yang bukan kategori BUMN listed di BEI pada 

tahun 2013-2016 

(14) 

4 Perusahaan yang tidak menjual sahamnya ke publik (3) 

Jumlah sampel dalam penelitian 11 

Jumlah Sampel yang digunakan selama periode 2013-2016 44 

Sumber : Annual Report Award tahun 2013-2016 

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi pemenang Annual Report 

Award adalah 79 perusahaan, yang memenuhi kriteria sampel tersebut diperoleh 

11 perusahaan. Daftar nama perusahaan menjadi sampel dalam penelitian antara 

lain. 
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Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 ANTM PT Aneka Tambang (Persero)Tbk 

2 SMGR PT Semen Indonesia (Persero)Tbk 

3 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

4 BMRI PT Bank Mandiri (Persero)Tbk 

5 BBRI PT Bank Rakyat indonesia (Persero)Tbk 

6 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk 

7 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 

8 PGAS PT Perumahan Gas Negara (Persero)Tbk 

9 GIAA PT  Garuda Indonesia (Persero)Tbk 

10 JMSR PT Jasa Marga (Persero)Tbk 

11 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk 

Sumber : Annual Report Award 2013-2016 

 Berdasarkan tabel daftar sampel penelitian diatas diperoleh 11 perusahaan, 

jadi jumlah seluruh sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 sampel 

diperoleh berdasarkan kriteria populasi dikali selama tahun penelitian. 

3.3  Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran (2007:115) variabel didefinisikan sebagai apapun yang 

dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada 

berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau sebaliknya. Sedangkan 

definisi operasional merupakan penentuan konstruk sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur. 

3.6.1 Variabel Dependent (Y) 

 Variabel dependent yaitu variabel yang dipengaruhi atau tertanggung oleh 

variabel lain. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Keuangan.  
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3.3.1.1 Kinerja keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja 

merupakan hal yang penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena 

kinerja perusahaan merupakan cerminan perusahaan dalam mengelola aset dan 

sumber dayanya. 

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektifitas menajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir; 2015; 

196). Rasio profitabilitas adalah rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, 

karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Kinerja 

keuangan menggunakan 1 indikator dari Rasio profitabilitas yaitu  Return On 

Asset (ROA). 

a) Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, Return On Asset (ROA) memberikan ukuran yang lebih baik atas 

profitabilitas perusahan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total asset (Tjiptono dan Fakhruddin; 2012; 158). Return On Asset 
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(ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

total asset yang dimilikinya. 

3.6.2 Variabel Independent (X) 

 Variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependent (variabel terikat). Variabel independent dalam penelitian ini adalah 

Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Disclosuredan 

Kepemilikan Institutional. 

a) Komposisi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2006). 

Komposisi dewan komisaris independen diukur dengan rasio jumlah 

anggota dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota 

dewan komisaris yang ada di perusahaan. (Gestari ; 2014; 8). 

b) Komite Audit 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 

sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

dibentuk dari dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan 
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memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan 

implementasi dari corporate governance di perusahaa-perusahaan. Bapepam 

melalui Surat edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiapdireksi emiten 

dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. 

Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komisaris independen 

dalam komite audit dibandingkan dengan total anggota komite audit dalam suatu 

perusahaan yang terdapat dalam laporan Good Corporate Governanceperusahaan 

Sumber : (Sarafina dan Muhammad Saifi ; 2017; 111) 

c) Disclosure 

Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) menjadi salah satu unsur 

good corporate governance yang penting karena hampir keseluruhan kegiatan 

disclosure merupakan bentuk perwujudan dari prinsip transparency. 

Metode yang digunakan untuk membuat indeks pengungkapan corporate 

governance adalah mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan 

menggunakan nilai dikotomis , yaitu nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan 

nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Item-item pengungkapan yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari lampiran Keputusan Ketua 

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-

134/BL/2006 dan Pedoman Umum Penerapan Good Corporate Governance 

Indonesia (KNKG,2006). Item-item tersebut diklasifikasikan menjadi 16 point 

item. (Natalia dan Zulaikha ; 2012; 5) 

d) Kepemilikan Institutional 
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 Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

lembaga atau institusi lain. Pemegang saham institusional biasanya berbentuk 

entitas, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Investor 

institusional memiliki kapabilitas untuk menganalisis laporan keuangan secara 

langsung dibandingkan dengan investor individual.(Hermiyetti, dkk ; 2016; 29) 

 Variabel kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio 

antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar 

saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Wijayanti dan Mutmainah, 

2012). 

Tabel 3.3 

Definisi dan Pengukuran Variabel penelitian 

No  Variabel  Defenisi Indikator Skala 

Variabel Dependen 

1 Kinerja 

Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan 

salah satu faktor yang 

menunjukkan efektivitas dan 

efisien suatu organisasi dalam 

rangka mencapai tujuannya. 

Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap total 

asset. 

Sumber : (Tjiptono dan 

Fakhruddin; 2012; 158). 

ROA =      

 

           EBIT 

                          X 100% 

Total Asset 

Keterangan : 

EBIT : Laba bersih sebelum pajak 

Rasio 

Variabel Independen 
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1 Komposisi 

dewan komisaris 

independen 

(KDKI) 

Komposisi dewan komisaris 

independen diukur dengan 

rasio jumlah anggota dewan 

komisaris independen 

dibandingkan dengan jumlah 

anggota dewan komisaris 

yang ada di perusahaan. 

Sumber : (Gestari ; 2014; 8). 

KDKI = 

Jumlah dewan komisarisindependen 

 

         Totalanggota dewan komisaris 

 

 

 

Rasio 

2 Komite audit Komite audit diukur dengan 

menghitung jumlah komisaris 

independen dalam komite 

audit dibandingkan dengan 

total anggota komite audit 

dalam suatu perusahaan yang 

terdapat dalam laporan Good 

Corporate 

Governanceperusahaan 

Sumber : (Sarafina dan 

Muhammad Saifi ; 2017; 

111) 

KA = 

Jumlah komisaris independen 

dalam komite audit 

 

Total anggota komite audit 

 

Rasio 

3 Disclosure 

(Pengungkapan) 

 

Metode yang digunakan 

untuk membuat indeks 

pengungkapan corporate 

governance adalah 

mengaplikasikan indeks tidak 

tertimbang dengan 

menggunakan nilai dikotomis 

, yaitu nilai 1 untuk item yang 

diungkapkan dan nilai 0 

untuk item yang tidak 

diungkapkan. Item-item 

D = 

           Total item pengungkapan yang 

  diperoleh perusahaan 

 

         Total item yang mungkin 

       diperoleh perusahaan 

 

 

Rasio  
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pengungkapan yang 

digunakan dalam penelitian 

ini diambil dari lampiran 

Keputusan Ketua BAPEPAM 

dan Lembaga Keuangan 

dalam Peraturan X.K.6 

Nomor: Kep-134/BL/2006 

dan Pedoman Umum 

Penerapan Good Corporate 

Governance Indonesia 

(KNKG,2006). Item-item 

tersebut diklasifikasikan 

menjadi 16 point item. 

Sumber : (Natalia dan 

Zulaikha ; 2012; 5) 

4 Kepemilikan 

Institutional 

Variabel kepemilikan 

institusional diukur dengan 

menggunakan rasio antara 

jumlah lembar saham yang 

dimiliki oleh institusi 

terhadap jumlah lembar 

saham perusahaan yang 

beredar secara keseluruhan. 

Sumber : (Wijayanti dan 

Mutmainah, 2012). 

KI = 

 

         Jumlah lembar saham institutional 

        Total saham yang beredar 

Rasio 

Sumber : penelitian terdahulu 
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3.4  Metode Analisis Data 

 Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji 

hipotesis yaitu dengan menggunkan Uji Deskriptif dan Uji Hipotesis dengan 

menggunkan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan Eviews versi 9. 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata 

data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terkecil dari data yang bersangkutan. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasilanalisis data yang memenuhi 

syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk 

pengujian statistik. Tujuan dari uji asumsi klasik ini yaitu untuk mengetahui 

apakah hasil dari regresi berganda apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dari asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu : ujinormalitas, 

uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. 

3.7.2.1 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 
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histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Gujarati (2013) deteksi 

dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan 

didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji ini dengan melihat 

probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal 

b) Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

3.7.2.2 Uji Autokorelasi   

Uji autokorelasi adalah hubunngan antara anggota seri dari observasi-

observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data 

cross section) (Gujarati, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. 

Apabila nilai probability chi-square> α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. 

Sebaliknya nilai probab ility chi-square< α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 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 Heterokedastisitas. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam 

suatu model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk menguji 

heteroskedastisitas menggunakan Heteroskedasticity Test: White. Apabila nilai 
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probabilitychi-square lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan model bersifat 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.2.4 Uji Multikolineritas 

 Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang baik adalah 

model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Menurut Gujarati 

(2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan 

bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien 

korelasi < 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas. 

3.7.2.5 Analisis Regresi Data Panel 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model persamaan regresi data panel. Model persamaan data panel 

yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Dengan 

kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati 

dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu (t = 1,2,...,T) dan 

N jumlah individu (i = 1,2,...N), maka dengan data panel kita akan memiliki total 

unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, 

maka data disebut balanced panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu 

berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. 

Menurut Baltagi (2005) dalam penggunaan data panel dalam regresi 

memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: 

a) Dengan menggabungkan data time series dan cross section, panel 

menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap 
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serta bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan degress of freedom 

(derajat bebas) yang lebih besar dan mampu meningkatkan presisi dari 

estimasi yang dilakukan. 

b) Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-

individu yang tidak berobservasi namun dapat mempengaruhi hasil dari 

permodelan (individual heterogeneity). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh 

studi time seriesmaupun cross section  sehingga dapat menyebabkan hasil 

yang diperoleh melalui kedua studi ini akan menjadi bias. 

c) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data. Artinya 

dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi 

individu-individu pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada 

waktu yang lainnya. 

d) Data panel dapat mengidentifikasikan dan mengukur efek yang tidak dapat 

ditangkap oleh data cross section murni maupun data time series murni. 

e) Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model yang 

bersifat lebih rumit dibandingkan data cross section murni maupun data 

time series murni. 

f) Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi 

individu karena unit observasi terlalu banyak. 

 Dengan keunggulan tersebut maka tidak harus dilakukannya pengujian 

asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2012; Wibisono, 

2005; Aulia, 2004, dalam Shochrul R, Ajija dkk 2011). Adapun persamaan yang 

diinter prestasikan dalam penelitian iniadalah sebagai berikut: 
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Yit = a +β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

Keterangan: 

a   = Nilai Konstanta 

β1  = Koefisien Regresi 

Y  = Kinerja Keuangan 

X1it  = Komposisi Dewan Komisaris Independen 

X2it  = Komite Audit 

X3it  = Disclosure 

X4it  = Kepemilika Institutional 

i  = entitas ke-i 

t  = periode ke-t 

e  = error ter. 

Persamaan diatas merupakan model regresi linier berganda dari beberapa 

variabel bebas dan suatu variabel terikat. Estimasi model regresi linier berganda 

bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai konstanta (a) 

dan koefisien regresi (βi). Konstanta biasa disebut dengan intersep dan koefisien 

regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama 

dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. 

Penggunaan data panle dalam regresi akan menghasilkan intersep dan slope yang 

berbeda pada setiap entitas atau perusahaan dan setiap periode waktu. Model 

regresi data panel yang akan diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, 

slope dan variabel gangguannya. Menurut Widarjono (2007) ada beberapa 
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kemungkinan yng akan muncul atas adanya asumsi terhadap intersep, slope dan 

variabel gangguannya:  

a) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan 

seluruh entitas/perusahaan. Perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh 

variabel gangguan (residual). 

b) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antara 

entitas/perusahaan. 

c) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep baik anatar waktu maupun antar 

individu. 

d) Diasumsikan intersep dan slope berbeda anatar individu. 

e) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antr waktu dan antar individu. 

Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan diatas muncullah berbagai 

kemungkinan model/teknik yang adapat dilakukan oleh regresi data panel. Dalam 

banyak literatur hanya asumsi pertama sampai ketiga saja yang sering menjadi 

acuan dalam pembentukan model regresi data panel. 

 Model ini kemudian akan diestimasi dengan menggunakan analisis data 

panel. Model data panel dapat diestimasi melalui 3 pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan Model Pooled Least Square (Common Effect) 

 Metode Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun 

waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antara daerah sama dalam berbagai 

kurun waktu. Metode ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antara waktu dan individu sehingga ndapat dikatakan bahwa model ini 

sama halnya dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena menggunakan 



67 
 

kuadrat kecil biasa. Pada beberapa penelitian data panel, model ini tidak pernah 

digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak 

membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun 

model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya. 

(Widarjono, 2013). 

2. Pendekatan Model Efek Tetap(Fixed Effect) 

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka (dummy) yang 

dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy 

Variabel atau disebut juga Covariance Model. Pada metode fixed effect, estimasi 

dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (no weighted) atau Least Square Dummy 

Variabel (LSDV) dan dengan pembobot (cross section weight)atau General Least 

Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi 

heterogenitas antar unit cross section. Pengguanaan model ini tepat untuk melihat 

perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis 

dalam mengintrepetasi data. 

3. Pendekatan Model Efek Acak (Random Effect) 

Pendekatan model random effectini adalah mengatasi kelemahan dari 

model fixed effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized least 

square (GLS). Model random effect menggunakan residual yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel 

menggunakan model ini ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu objek data 

silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Widarjono, 2013). 

Menurut Widarjono (2013) keuntungan dari data panel adalah sebagai berikut: 
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a) Data panel yang merupakan kombinasi dari data cross section dan Time 

series akan memberikan informasi data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang semakin besar. 

b) Menggabungkan data cross section dan time series dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. 

3.7.3 Uji Spesifikasi Model 

3.7.3.1 Uji Chow 

 Uji Chrowatau Uji F statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi data panel 

tanpa variabel Dummy (Common Effect). Adapun uji F statistinya adalah sebagai 

berikut: 

𝐹 =
(𝑅𝑆𝑆1 − 𝑅𝑅𝑆2)/𝑚

(𝑅𝑅𝑆2)/(n − k)
 

 

Dimana:  

𝑅𝑆𝑆1  = residual sum square PLS tanpa variabel dummy 

𝑅𝑅𝑆2  = residual sum squarefixed effect model dengan variabel dummy 

𝑚  = jumlah restriksi linier 

K  = jumlah parameter dalam regresi tanpa restriksi  

N  = jumlah observasi  

Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat 

kebebasan (df) sebanya m untuk numerator dan sebanyak (n-k) untuk 

denumerator. M merupakan jumlah restriksi dalam model tanpa variabel dummy, 

n merupakan jumlah opservasi dan k adalah jumlah parameter dalam model fixed 
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effect. Jika Fhitung >Ftabel (m,n-k) maka OLS model invalit sehinngga leas square 

dummy variabel  (LSD V) atau fixed effect. Model (FEM ) adalah  valid. Maka 

hipotesis yang digunakan dalam uji chow ini adalah: 

1. Jika H0 diterima (p-value > 5 persen ) maka model mengikuti Pooled Least 

Square. 

2. Jika H0 ditolak dan H1 diterma (p-value > 5 persen ) maka model 

mengikuti Fixed Effect Model. 

3.7.3.2 Uji Hausman 

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect. Nilai statistik Hausman dapat dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut:  

m = ĝVar (ĝ)-1ĝ 

 Uji Hausman ini didasari oleh heterogenitas antar individu dan kolerasinya 

dengan variabel bebas. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi 

Square dengan degree freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel 

independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka 

model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai 

statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

Random Effect. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah: 

1. Jika H0 diterima (p-value> 5 persen), maka model mengikuti Random 

EffectModel.  

2. Jika H0 ditolak dan H1 diterima (p-value< 5 persen), maka model 

mengikuti Fixed Effect Model. 
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3.7.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui kelayakan model dan 

apakah koefisien yang diestimasi telah sesuai dengan teori atau hipotesis. 

Pengujian ini meliputi koefisien determinasi (R2), uji koefisien regresi parsial (uji 

t) dan uji koefisien regresi secara menyeluruh (F-test/uji F).  

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

 Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel independen amat 

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

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

3.7.4.2 Uji Statistik Parameter Individual (uji statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

HA: HS ≠ 0 

 Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengujinya adalah sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima 

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak. 
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3.7.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimaksudkan dalam modal mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau:  

H0 : H1 = H2 = H3 = H4 = 0  

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesi alternatifnya (HA) tidak 

semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 

HA : HI ≠ H2 ≠ H3 ≠ H4 ≠0 

 Artinya, variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Tarif nyata 0,05, dan kriteria pengujian 

adalah sebaga berikut: 

1. Jika F hitung >F tabel, maka Ha diterima 

2. Jika F hitung <F tabel, maka Ha ditolak  

Selain itu uji F dapat diketahui dengan membandingkan signifikan hasil 

perhitungan dengan angka 0.05. apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka 

secara simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka secara serempak 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 


