
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode 2012-2016. Dengan menggunakan 

alamat website  http://www.idx.co.id sebagai sumber perolehan data. 

 

3.2. Desain Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu suatu 

metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap 

fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di 

jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator dan 

selanjutnya dilakukan suatu analisis sehingga akhirnya menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Menurut (Sugiono, 2012), dalam penelitian ini menggunakan 

dua jenis data yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu jenis data dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu data kualitatif (non angka) dan kuantitatif (data yang dapat 

di hitung atau data yang berupa angka). 
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http://www.idx.co.id/
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2. Data Sekunder 

Jenis data sekunder yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui orang lain atau 

dokumen. Jenis data yang berasal dari laporan-laporan maupun 

literature dari pihak perusahaan yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media 

perantara. Data tersebut bersifat kuantitatif. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesia Stock Excange 

(www.idx.co.id). Sedangkan menurut klasifikasi 

pengumpulannya, data yang digunakan adalah data panel.  

b. Sumber Data 

Data sekunder yang digunakan dala penelitian ini adalah data 

yang sudah siap digunakan bersumber dari hasil publikasi Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Situs Internet 

www.idx.co.id, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder, 

data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan Jakarta Islamic Index (JII) (www.idx.co.id). Metode 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Studi Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji teori yang diperoleh dari 

literatur, artikel, dan hasil penelitian terdahulu sehinggga peneliti dapat 

memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian yang 

bersangkutan. 

2.   Dokumentasi 

Dalam penelitian ini peneliti meneliti dengan cara mengumpulkan, 

mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013 -2017 yang termuat didalam situs (www.idx.co.id) 

3. Internet Research 

Terkadang buku referensi atau literatur yang kita miliki atau 

pinjam di perpustakaan tertingggal selama beberapa waktu atau 

kadaluarsa karna ilmu yang selalu berkembang, penulis melakukan 

penelitian dengan teknologi yang berkembang yaitu Internet sehingga 

data yang di peroleh up to date. 

 

3.5. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah dari keseluruhan yang menjadi objek penelitian. 

Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari objek peneltian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

http://www.idx.co.id/
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peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian (Burhan, 2000:40). Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi peneliti adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index (JII) yang berjumlah 30 perusahaan.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tesebut. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan metode porposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono.2012)  

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah  16 perusahaan 

dengan metode porposive sampling berdasarkan kriteria : 

1. Perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) 

2.  Perusahaan yang konsisten terdaftar dalam bursa efek Jakarta 

Islamic Index (JII) selama tahun penelitian di lakukan. 

Tabel 3.1  

Jumlah Sampel Berdasarkan Kriteria Sampel 

No Karakteristik Sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII)  

30 

2 Perusahaan yang tidak konsisten terdaftar dalam bursa 

efek Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2012-

2016 

(14) 

 Jumlah Sampel 16 

Sumber: Data Olahan 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah emiten 

saham di Jakarta Islamic Index yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
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adalah 16 perusahaan dengan tahun pengamatan 5 tahun berturut-turut maka 

total sampel dalam penelitian ini adalah 80 sampel yaitu 16 emiten di JII x 5 

tahun penelitian. Adapun nama emiten yang di jadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Sampel Perusahaan yang Terdaftar di JII tahun 2012-2016 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. AALI Astra Agro Lestari 

2. ADRO Adaro Energy Tbk. 

3. AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4. ASII Astra International Tbk. 

5. ASRI Alam Sutera Reality Tbk. 

6. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

7. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

9. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

10. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

11. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

12. PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

13. SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 

14. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

15. UNTR United Tractors Tbk. 

16. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: idx 

 

3.6. Devinisi Operational Variabel  

a. Variabel Independen 

Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel 

independen disebut juga dengan variabel perlakuan kausa, risiko, 

variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh, treatement, dan 

variabel bebas. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya yaiu: 

1) Price To Book Value  

Price to book value adalah nilai yang perbandingan antara 

nilai buku dengan harga pasar saham perusahaan.   

   PBV  =   
  

  
 

CP = Current Price (Harga Pasar)  

BV = Book Value (Nilai Buku) 

2) Price Earning Ratio 

Price Earnings Ratio dapat memberikan informasi bagi 

investor mengenai kinerja perusahaan di masa lalu dan prospeknya 

di masa yang akan datang. Informasi PER mengindikasi besarnya 

rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu 

rupiah earnings perusahaan.PER menunjukkan besarnya harga setiap 

satu rupiah earnings perusahaan. Di samping itu, PER juga 

merupakan ukuran harga relatif sebuah saham perusahaan (Eduardus 

Tandelilin, 2001:243). Rasio PER mencerminkan pertumbuhan laba 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pertumbuhan 

laba yang diharapkan oleh pemodal (Suad Husnan dan Eny 

Pudjiastuti, 2002:77). 

    
  

   
 

Ps   = Price stock 

EPS    = Earning Per Share 
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DOL = 

3) Leverage Operation  

Laverage operation adalah laverage yang timbul pada saat 

perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi 

tetap maupun variabel yang diperlukan guna memaksimalkan 

produksi  untuk meningkatkan profitabilitas atas penjualan produk 

perusahaan.  

 
                

                 
 

atau  

DOL = 

                

       
                  

        

       

Keterangan :  

EBIT   = Laba sebelum bunga dan pajak 

SALES  = Total penjualan 

 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang di pengaruhi, akibat dari 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependennya yaitu: 

1) Return  

Return sendiri adalah tingkat return yang diantisipasi seorang 

investor dari investasi yang dilakukannya sebagai kompensasi atas 

biaya kesempatan (opportunity cost) dan resiko penurunan daya beli 

akibat adanya pengaruh inflasi di masa yang akan datang. Semakin 
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besar return yang akan didapat dari sebuah investasi berbanding sama 

dengan besarnya resiko yang akan dihadapi. 

           

               
 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut (Sugiyono, 2012), metode analisis data adalah cara pengolahan 

data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interprestasi hasil 

pengolahan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan, penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan analisis regresi 

untuk mengukur perusahaan yang ada di Jakarta Islamic Index (JII). 

Dalam penelitian ini digunakanan analisis regresi data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) 

dan cross section (seksi silang) (Winarno, 2017). Teknik analisis data yang 

digunakan untuk memecahkan permasahan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dan bantuan Eviews versi 9. 

a. Analisis Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 

analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel 

independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi data panel. Ariefianto (148:2012) data panel adalah jenis 

data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) dan 

cross section (seksi silang). Keunggulan dari penggunaan data panel 

salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan 
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lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat 

diamati dalam data time series dan cross section. 

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan multiple regression 

yang didalam pengujiannya akan dilakukan dengan bantuan program 

EViews versi9.0. Sebelum melakukan analisis regresi, data-data yang 

digunakan harus lolos dari uji stationer. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE 

(Best Linear Unblased Estimator). Menurut (Gujarati, 2012) asumsi-

asumsi dasar tersebut mencakup : 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas residual motode Ordinary Least Square 

secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh 

Jarque-Bera (JB). 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 Gujarati dalam Wahid (2017): 

Bila probabilitas Obs*R2 > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas Obs*R2 < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antar 

anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti deret 

berkala) atau ruang (seperti data lintas-sektoral). Autokorelasi 
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merupakan penyebab yang akibat data menjadi tidak stasioner, 

sehingga bila data dapat distasionerkan maka auto korelasi akan 

hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk 

membuat data yang tidak stasioner sama dengan transformasi data 

untuk menghilangkan autokorelasi. 

Untuk melihat ada tidaknya penyakit auto korelasi dapat 

juga digunakan uji Langrange Multiplier (LM Test) atau yang 

disebut Uji Breusch-Godfrey dengan membandingkan nilai 

probabilitas R-Squared dengan α = 0.05. Langkah-langkah 

pengujian sebagai berikut Ghozali (2007:95).  

Hipotesis  : H0: Model tidak terdapat Autokorelasi 

  H1  : Terdapat Autokorelasi 

Bila probabilitas Obs*R2 > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas Obs*R2 < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Apabila probabilitas Obs*R2 lebih besar dari 0.05 maka 

model tersebut tidak terdapat autokorelasi. Apabila probabilitas 

Obs*R2 lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut terdapat 

autokorelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas 
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dan jika variance tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan 

Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas 

atau tidak terjadi Heteroskedastisitas Ghozali (2007:105). 

Untuk melacak keberadaan heterokedastisitas dalam penelitian ini 

digunakan uji White. Dengan langkah-langkah pengujian sebagai 

berikut: 

Hipotesis:  

H0: Model tidak terdapat Heteroskedastisitas 

H1: Terdapat Heteroskedastisitas 

Bila probabilitas Obs*R2 > 0.05 maka  signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas Obs*R2 < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Apabila probabilitas Obs*R2 lebih besar dari 0.05 maka model 

tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas 

Obs*R2 lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut dipastikan terdapat 

heteroskedastisitas. Jika model tersebut harus ditanggulangi melalui 

transformasi logaritma natural dengan cara membagi persamaan regresi 

dengan variabel independen yang mengandung heteroskedastisitas. 

4. Uji Mutikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan liniear yang sempurna 

atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan 

(independen) dari model regresi Ghozali dalam Wahid (2017). Uji 

koefisien korelasinya yang mengandung unsur kolinearitas, misalnya 

variabel X1 dan X2. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:  
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Bila r < 0.9 (Model tidak terdapat multikolinearitas)  

Bila r > 0.9 (Terdapat multikolinearitas) 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa regresi 

data panel hanya memakai uji normalitas, multikolineritas, dan 

heteroskedastisitas. 

5. Analisis Regresi  dengan Data Panel 

Menurut Ariefianto (148:2012) data panel dapat didefinisikan 

sebagai gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut 

waktu (time series). Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β3X4it + eit  

Keterangan:  

Yit : Kebijakan Dividen 

β0 : Konstanta  

β1, β2, β3, : Koefisien variabel independen 

X1it : Kepemilikan Manajerial 

X2it  : Pajak Penghasilan 

X3it : Pertumbuhan Perusahaan 

X4it : Arus Kas 

eit : Error  

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu Poolingl Least square (model Common 

Effect), model Fixed Effect, dan model Random Effect.  
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1. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien 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 antara waktu dan individu, sehingga dapat 

menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel. maka 

model persamaan regresinya adalah:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit  

 

2. Fixed Effect 

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. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama 

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

koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. 

Model Fixed Effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis 

sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + ….+ βndnit+eit 
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3. Random Effect  

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga 

akan megurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random 

Effect. Pendekatan estimasi random effect ini menggunakan 

variabel gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin 

akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan 

konstanta dalam model random effect tidak lagi tetap tetapi bersifat 

random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit + µi 

 

6. Pemilihan Model 

Pada penelitian ini pemilihan model berdasarkan data yang 

dimilki yaitu: F Test (Chow Test), Uji Chow digunakan untuk memilih 

antara metode Common Effect dan metode Fixed Effect, dengan 

ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:  

H0 : Metodecommon effect  

H1 : Metodefixed effect  

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α = 5%, atau nilai 

probability (p-value) F test < α = 5% maka Ho ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square ≥ α = 5%, atau nilai 
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probability (p-value) F test ≥ α = 5% maka H0 diterima, atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

7. Uji Hipotesis 

a. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

presentase variabel independen secara bersama-sama dapat 

menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

diantara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 1, artinya 

variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mempredisikan variabel-variabel dependen. Jika koefisien 

determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen tidak mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

b. Pengujian Parsial (Uji t-statistik) 

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel 

bebas secara individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan t-tabel signifikasi 0,05 (5%). 

a. Jika nilai signifikan t < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen sehingga H0 ditolak. 

b. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen, sehingga H0 diterima. 
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c. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang dilakukan 

adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan 

(bersama-sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan 

(bersama-sama).  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai 

berikut:  

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen; 

Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 


