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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di 

BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk tahun 2013-2015. Sedangkan pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

 Adapun kriteria yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 2013-2015 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berturut-turut selama periode 

2013-2015 

3. Merusahaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusional dan corporate social resposibility periode 2013-

2015 

Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 

2013 sampai 2015 

143 

2 Perusahaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusional dan corporate social 

resposibility periode 2013 sampai 2015 

45 

3 Jumlah Perusahaan manufaktur yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO)/ penawaran saham perdana selama periode 

2013 sampai 2015 

(8) 
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4 Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tidak 

dalam rupiah. 

(12) 

 Jumlah sampel 25 

 Jumlah amatan penelitian (2013-2015) 75 

Sumber: data sekunder yang diolah 2016 

 Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, maka jumlah sample akhir 

yang memiliki data lengkap dalam penelitian ini selama periode 2013-2015 

sebanyak 75 perusahaan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data laporan tahunan perusahaan periode tahun 2013-2015. Data yang digunakan 

merupakan data yang dapat diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 

dan annual report yang didapat melalui pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

website www.idx.co.id 

 Data penelitian ini meliputi data perusahaan non keuangan go public yang 

mencakup periode 2013-2015 yang dipandang cukup mewakili kondisi-kondisi 

perusahaan di Indonesia. Alasan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia 

adalah karena bursa tersebut terbesar dan dapat mempresentasikan kondisi bisnis 

di indonesia. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara membuat suatu daftar (checklist) pengungkapan sosial. Selain itu juga 

dengan melakukan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

http://www.idx.co.id/


34 

 

 

 

sekunder dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), situs BEI yaitu 

www.idx.co.id 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini, digunakan tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusional, dan corporate social responsibility. Sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. 

3.4.2 Definisi Operasional 

3.4.2.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio 

keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Pada penelitian ini, nilai 

perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q. Variabel ini telah digunakan oleh 

Rika dan Islahudin (2008). Tobin’s Q dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Q =  

Dimana: 

Q = Nilai perusahaan 

EMV  = Nilai pasar ekuitas 

DEBT  = Total hutang perusahaan 

TA  = Total aktiva 

 Equity Market Value (EMV) diperoleh dari hasil perkalian harga saham 

penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada 

akhir tahun. 

http://www.idx.co/
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3.4.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham oleh direksi, 

manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Variabel 

ini digunakan untuk mengetahui manfaat kepemilikan manajemen dalam 

mekanisme pengurangan konfik agensi (Tendi, 2008). Dalam penelitian ini 

kepemilikan manajemen diukur sesuai dengan persentase jumlah saham yang 

proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan 

Erman, 2009). 

KM =  

  

2. Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau 

perusahaan lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional diukur sesuai 

persentase kepemilikan saham oleh institutsi perusahaan (Tendi, 2008). 

Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar 

seperti investor institusional akan dapat memonitor tim manajemen secrara 

lebih efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Tendi, 2008). Selain 

itu, konsentrasi kepemilikan pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif 

pada nilai perusahaan. Adapun rumus yang diperoleh : 

KI =  
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3. Corporate Social Responsibility yang diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan. Pengungkapan corporate social responsibility dalam penelitian 

ini menggunakan 78 item yang terbagi menjadi enam tema. Menurut Sayekti 

dan Wondabio (2007) juga terdapat 78 item dari 6 tema yaitu lingkungan, 

energi, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Tujuh 

puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-

masing tema sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap tema 

berbeda-beda. Corporate social responsibilty diukur dengan menggunakan 

variabel dummy yaitu: 

Score 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. 

Score 1 : Jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. 

 Pengukuran kemudian dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan 

masing-masing perusahaan yang dihitung melalui jumlah item yang sesungguhnya 

diungkapkan perusahaan dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan, 

Bambang Suripto (1999) dalam Rina (2014), yang dinotasikan dalam rumus 

sebagai berikut: 

CSD =   

             

keterangan: 

CSD = indeks pengungkapan perusahaan 

n  = jumlah item pengungkapan yang dipenuhi 

k  = jumlah semua item yang mungkin dipenuhi 
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Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Pengertian Operasional 

Variabel 

Skala Rumus 

Nilai 

Perusahaan(Y) 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari 

segi perubahan harga saham. 

Rasio  

Q =  

 
Kepemilikan 

Manajemen(X1) 

Kepemilikan manajemen adalah 

persentase kepemilikan saham 

oleh direksi, manajemen, 

komisaris maupun setiap pihak 

yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan 

perusahaan 

Rasio KM=Saham yang 

dimiliki 

olehmanajer, 

dewan direksi dan 

manajemen  

Total jumlah 

saham yang 

beredar 

Kepemilikan 

Institusional(X2) 

Kepemilikan institusional 

adalah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau 

lembaga seperti perusahaan 

asuransi, dana pensiun, atau 

perusahaan lain 

Rasio KI=Saham yang 

dimiliki oleh 

institusi 

Total jumlah 

saham yang 

beredar 

Corporate Social 

Responsibility(X3) 

Corporate social responsibility 

(CSR) adalah sebuah wacana yang 

menjadikan perusahaan tidak 

hanya berkewajiban atau 

beroperasi untuk pemegang saham 

(shareholders) saja namun juga 

mempunyai tanggung jawab sosial 

terhadap stakeholders. 

Rasio  

 

CSD =   

             
 

Sumber: diolah 2016 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel 

yang meliputi antara lain mean, median, maksimum, minimum, dan deviasi 

standar. Data yang diteliti dikelompokkan menjadi empat yaitu Kepemilikan 
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Manajemen, Kepemilikan Institusional, Corporate Social Responsibility, dan 

Nilai Perusahaan. Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji validitas dan uji 

realiabilitas karena hanya untuk mengetahui konsistensi alat ukur berupa 

kuisioner, skala, atau angket saja (Priyatno 2012:177). Sedangkan dalam 

penelitian ini tidak menggunakan data kuisioner tetapi data sekunder. 

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik 

yang bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Uji asumsi klasik yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. 

Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistibusi dengan 

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal data normal atau 

mendekati normal (Priyatno 2012:178). Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

 Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan one 

sample kolmogorov-smirnov test dan analisis grafik histogram dan P-P plot. 

Dalam uji one sample kolmogorov-smirnov test variabel-variabel yang 

mempunyai asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka 

diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan 

sebaliknya (Priyatno 2012:178). 
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3.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) 

nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran 

ini menunjukkan ukuran setiap variabel independen manakala yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF=1/Tolerance) Nilai. cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

mutikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya 

hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya (Priyatno 2012:179). 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

 Autokolerasi merupakan gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan 

pengganggu dari suatu observasi lainnya.Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), 

masalah autokorelasi diuji dengan Durbin-Watson dengan rumus (Priyatno 

2012:180). 
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Keterangan : 

a. Jika angka durbin watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokolerasi 

positif. 

b. Jika angka durbinwatson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat 

autokolerasi. 

c. Jika angka durbin watson (DW) diatas +2, berarti terdapat autokolerasi, maka 

kita harus melakukan transformasi data baik dengan logaritma, inverse, atau 

dengan factor. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Priyatno 2012:180). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu Melihat grafik plot antara variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya 

yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scattterplot antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisinya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yng ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 



41 

 

 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengujian pengaruh 

kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan. Model yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel-variabel secara spesifik terhadap nilai perusahaan dalam 

penelitian ini dinyatakan dalam persamaan regresi di bawah ini: 

Y = α + b1 KM + b2 KI + b3 CSR + e 

Keterangan: 

Y  = Nilai Perusahaan 

α  = Konstanta 

b1 - b3  = Koefisien Regresi 

KM  = Kepemilikan Manajemen 

KI  = Kepemilikan Instutional 

CSR  = Corporate Social Responsibility Indeks 

e  = Error Term 

 Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 

statistik yang dilakukan adalah: 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t 
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regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika t 

hitung koefisien regresi lebih kecil dari t tabel, maka variabel independen secara 

individu tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya hipotesisl 

ditolak. Sebaliknya jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel independen 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya hipotesis 

diterima. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dalam uji F kesimpulan yang 

diambil adalah dengan melihat signifikansi ( α ) dengan ketentuan: 

α > 5% : H0 diterima 

α < 5% : H0 ditolak 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase 

pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari ini 

diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel 

independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 


