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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang menjadi pusat objek 

penelitian (Supomo dan Indriantoro, 2002). Elemen yang dimaksud tersebut biasanya 

berupa orang, barang, unit organisasi dan perusahaan. Populasi dari penelitian ini 

adalah perusahaan Oromotif yang tercatat di bursa efek Indonesi (BEI). Penelitian ini 

menggunakan periode penelitian 2012-2015 sebanyak 13 perusahaan. 

III.2 Sampel dan Teknik Penyampelan 

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan ditentukan dengan teknik 

penyampelan bersasaran (purposive sampling).Purposive sampling adalah 

pengembalian bersasaran yang dilakukan dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan (Sekaran, 2000) kriteria dalam pengambilan sampel meliputi: 

Meliputi data laporan keuangan yang selama periode penelitian, yaitu tahun 

2012-2015. 

a. Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

mempublikasikan laporan keuangan tehunan berturut-turut tahun 2012-2015. 

b. Perusahaan yang memakai mata uang rupiah. 

c. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-veriabel yang digunakan 

dalam penelitian. 
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Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas terdapat (9) perusahaan 

otomotifyang terdiri dari (9) subsektor perusahaan yang dapat dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. 

Gambar III.1 Seleksi sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

1 Perusahaan manufaktur khususnya industri barang 

konsumsi yang ada di BEI. 

13 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

secara lengkap dari tahun 2010-2013 

(0) 

3 Perusahaan yang tidak memakai mata uang rupiah  (4) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 9 

Sumber : WWW.IDX.CO.ID Data diolah 2016 

Gambar III.2 Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian 

NO Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
Jumlah Tahun 

1 ASII PT. Astra International, Tbk 4 

2 AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk 4 

3 GJTL PT. Gajah Tunggal, Tbk 4 

4 IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk 4 

5 INDS PT. Indospring, Tbk 4 

6 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk 4 

7 NIPS PT. Nipress, Tbk 4 

8 PRAS PT.Prima Alloy Steel, Tbk 4 

9 SMSM PT. Selamat Sempurna, Tbk 4 

Total Sampel (9x4) 36 

Sumber: Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 
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III.3 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini 

untuk menguji hipotesis mengenai penelitian Pengaruh dari Insider Ownership, 

Leverage, Profitabilitas,Firm Size, Dividend Payout Ratio dan Corporate Social 

Responsbility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEI Periode 2012-2015. 

III.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari IDX. 

III.5 Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi 

kepustakaan dan studi observasi. Metode studi kepustakaan yaitu cara yang dilakukan 

dimana dalam memperoleh data dengan menggunakan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

lingkup penelitian ini. Sedangkan metode studi observasi yaitu suatu cara 

memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan oleh BEI melalui IDX dimana data yang 

digunakan merupakan data time-series. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang 

terpilih menjadi sampel. Sebagian panduan, digunakan instrumen penelitian berupa 

check list atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan 

pertanggung jawaban sosial. 

III.6 Variabel Penelitian 

III.6.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain (Supomo dan Indiantoro,1999) dama penelitian Andrian (2015). 

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, laverage, provitabilitas, 

kebijakan dividen, corporate sosial responsibility dan Indider Ownership sebagai 

variabel Independen. 

III.6.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen (Supomo dan Indriantoro, 1999, dalam Andrian, 2015) variabel 

dependen pada perusahaan ini adalah nilai perusahaan. 

III.7 Definisi Operasional Variabel 

III.7.1Variabel Independen (X) 

1. Insider Ownership 

Insider Ownership adalah kepemilikan saham oleh pihak yang secara aktif 

berperan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan yang terdiri dari orang-

orang yang duduk didewan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Diperoleh dari 
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jumlah presentasi saham yang dimiliki oleh manajerial. Dalam penelitian ini insider 

ownership dengan INSN.  

Insider Ownership (INSN) = Persntase (%) Jumlah saham yg dimiliki manajer dari 

jumlah saham yg beredar 

 

2. Leverage 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang-

hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditur, bukan dari 

perusahaan saham ataupun dari investor. Leverage atau solvabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan tersebut likuidasi pada suatu waktu. Waston dan 

Copeland (1992) dalam penelitian Andrian (2015) merumuskan rasio leverage 

sebagai berikut: 

         
            

            
 

Dimana : 

Total hutang = hutang lancar + hutang tiak lancar 

Total Aktiva = aktifa lancar + aktiva tetap 

3. Profitabilitas (ROA) 

Profitabilitas dapat diukur menggunakan ROA (return on assets) yang 

merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan. Menurut Brigham 

dan Houston (2006) ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

ROA=
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4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan 

(Suharli, 2006). Dalam ini ukuran perusahaan dinilai dengan log total Assets. LogOf 

Total Assets ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran 

perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka 

nilai total asset dibentuk menjadi logaritma natural, konversi kebentuk logaritma 

natural ini bertujuan untuk membuat data total asset terdistribusi normal. Ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dan total assets (Klapper dan 

Love, 2002 dalam Darmawari, 2005). 

SIZE = Ln total assets 

5. Dividend Pay Out Ratio (DPR) 

 Rasio pembayaran dividen adalah presentase laba yang dibayarkan kepada 

para pemegang saham dalam bentuk kas (Brigham dan Gapenski, 1996 dalam 

Andrian, 2015). DPR di distribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk kas 

(Gitman dalam Rosdini, 2009). DPR ini ditentukan perusahaan untuk membayar 

dividen kepada para pemegang saham setiap tahun. Rasio ini perumuskan sebagai 

berikut : 

    
                  

                 
 

6. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility  adalah data yang 

diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan 
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perusahaan. Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok  khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Variabel pengungkapan 

sosial perusahaan diukur dengan metode content analysis. Content analysis adalah 

suatu metode pengmodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis  dalam 

berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang ditentukan.  

Agar Content analysis dapat dilaksanakan dengan cara yang replicable maka 

dapat dilakukan salah satunya dengan cara checklist. Checklist dilakukan dengan 

melihat pengungkapan sosil perusahaan dalam 7 kategori yang disebut oleh Heckston 

dan Milne (1996) dalam Andrian (2015), yaitu : lingkungan, energi, ksehatan dan 

keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan 

umum. Ketujuh katagori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. 

Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan ada 12 

item pengungkapan yang tidak sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia. 

Selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan cara menghapuskan 12 item 

pengungkapan tersebut, sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Apabila 

item pengungkapan tersebut ada dalam laporan tahunan perusahaan maka diberi skor 

1, dan jika item pengungkapan tersebut tidak ada dalam laporan tahunan perusahaan 

maka diberi skor 0. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh 

keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Item pengungkapan dalam penelitian ini 

kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan CSR (Semiring,2005). 
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Indeks pengungkapan CSR adalah sesuatu nilai yang menunjukkan seberapa 

banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap tanggung jawab sosial 

yang seharusnya dilakukan perusahaan pada periode tertentu. Indeks pengungkapan 

CSR digunakan untuk melihat seberapa luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

setiap tahunnya. Sehingga dapat diketahui pada tahun berapa perusahaan mengalami 

pengingkatan atau penurunan terhadap tanggung jawab sosial yang diungkapkannya. 

Indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility diukur menggunakan rasio 

yang diperoleh melalui rumus : 

    
                                            

                     
 

III.7.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

peusahaan. Nilai perusahaan yang diukur dengan PBV (price book value) merupakan 

rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai 

bukunya Jogiyanto (2000) menyatakan bahwa dengan mengetahui nilai buku dan 

nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. Rasio ini menunjukkan 

seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. semakin tinggi rasio tersebut semakin 

berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham (Utama dan Santosa, 

1998) dan Angga (1997) merumuskan PBV sebagai berikut : 

    
            

           
 X 100% 
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Harga saham yang akan ditawarkan tidak harus sama dengan nilai nominal 

persaham tersebut, harga setiap saham yang ditawarkan disebut dengan harga 

penawaran masa penawarannya ini sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Price to book 

value atai PBV menggambarkan seberapa besar pesar menghargai nilai buku saham 

pada suatu perusahaan. Mungkin tinggi rasio ini berisi pasar percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV 

mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar lebih besar dari nilai 

bukunya (Angg,1997) (dalam penelitian Andrian,2015). 

Umumnya menjelaskan lebih jelasnya definisi operasional variabel untuk 

menjelaskan diatas, dapat diringkas seperti nampak pada tabel berikut ini :  

Gambar III.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional variabel Satuan Skala 

Nilai 

Perusahaan 

(PBV) 

    
           

          
X 100% 

Persen  Rasio 

Insider 

Ownership 

Sumber: 

Fandy, 

Kharis, Abrar 

(2016) 

Persentase (%) jumlah saham manajerial dari saham 

yg beredar 

Rupiah Interval 

Leverage 

Sumber: 

Weston dan 

Copeland 

(1992)  

         
            

            
 

Kali  Rasio 

Profitabilitas 

(ROA) 

Sumber: 

Brigham dan 

ROA=
            

          
      

 

Persen Rasio 
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Houston 

(2006) 

Ukuran 

Perusahaan 

atau FIRM 

SIZE  

Sumber: 

Klapper, 

Leora and 

Love, 2002 

dalam 

Darmawati, 

2005 

logaritma natural dari total aktiva 

 

Persen Rasio 

Dividend 

Payout Ratio 

(DPR) 

Sumber: 

Brigham dan 

Gapenski 

(1996) 

    
                  

                 
 

 

Persen Rasio  

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

Sumber: 

Sembiring 

(2005) 

 
                                            

                     
 

 

Persen Rasio 

Sumber: Diolah tahun 2016 

III.8 Metode Analisis 

III.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran 

umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat 

tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean nilai minimal dan 

maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut. 
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1. Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya 

untuk memastikan bahwa didalam model regresi yang digunakan mempunyai data 

yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta 

heterokedistisitas.  

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas, dn variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data secara normal atau mendekati 

normal (Ghozali,2006) untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan dua 

cara, yang pertama dengan melihat grafik normal probability plot dasar pengambilan 

keputusan dari tampilan grafik normal propability plot yang mengacu pada Ghozali 

(2006), yaitu: 

1) Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model 

regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Pengujian normalitas yang lain lebih baik dilakukan adalah dengan 

menggunakan analisis statistik. Pengujian ini digunakan untuk menguji normalitas 

residual suatu model regresi adalah dengan mengunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, suatu data dikatakan normal apabila nilai 

Asympotic Significant lebih dari 0,05 (haor et.al 1998, dalam Andrian 2015). Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah: 

1) Apabila probabilitas nilai 2 uji K-S tidak signifikan < 0,05 secara statistik 

maka Ho ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

2) Apabila probabilitas nilai 2 uji K-S signifikan > 0,05 secara statistik Ho 

diterima, yang berarti data terdistribusi normal. 

B. Uji Heterokedastiditas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu observasi yang lain. Apabila varians dari 

residual satu observasi ke observasi yang lain tetap disebut homokedastisitas. 

Sedangkan apabila varians dari residual satu observasi ke observasi lain berbeda 

maka disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, tidak terjadi 

heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residual SRESID. Deteksi ada tidaknya dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara 
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SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y dan Y yang telah di prediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di standardized. 

C. Uji Multikolonieritas 

Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi 

memiliki korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas terjadi jika terdapat 

hubungan linear antara independen yang libatkan dalam model. Jika terjadi gejala 

multikolonieritas yang tinggi maka standar eror koefisien regresi akan semakin besar, 

akibatnya covidence internal untuk pendugaan parameter semakin lebar. Uji 

multikolonieritas ini dilakukan dengan meregresikan model analisis dan menguji 

korelasi antar variabel independen dengan menggunakan variance inflantion factor 

(VIF). Batas (cut off) dari VIF > 0 dan nilai tolerance jika nilai VIF lebih besar dari 

10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tingkat kolinieritas lebihdari 0,95 maka 

terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2006). 

D. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat. 

Problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – Watson 

(DW test). 
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Hipotesis yang akan diuji adalah : H0 = tidak ada autokorelasi (r = 0), dan HA 

= ada korelasi (r ≠ 0) (Ghozali, 2006). 

Gambar III.4  

Pengambilan Keputusan ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autoorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4-du < d < 4 

4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Du < d < 4-du 

Sumber : Gozhali, 2006 

III.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama 

ataupun secara parsial. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini 

adalah:  

Y = a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + β5.X5 + β6.X6+ e 

Keterangan : 

a = nilai konstan 

Y : Nilai Perusahaan 

X1 : Insider Ownership 

X2 : Leverage  

X3 : Profitabilitas 

X4 : Firm Size 
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X5 : Dividend Pay Out Ratio 

X6 : Corporate Social Responsibility 

e : error 

1. Pengujian Hipotesis (Uji Residual) 

A. Uji Statistik F (F-test) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Jika probabilitas (signifikasi) lebih besar dari 

0,05 maka varibel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat jika probabilitas lebih kecil 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai f dapat dihitung dengan rumus :  

F dihitung =R
2
 / (k-1) 

  (1-R
2
) / (n-K) 

Dimana:  

R
2 

: Koefisien determinasi 

1- R
2 

: Residual sum of squares 

n : jumlah sampel 

k : jumlah variabel 

a) Uji Statistik t (test) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
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(Ghozali, 2006). Dalam pengelolaan data menggunakan program komputer SPSS 

16.0, pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai signifikan uji t. Jika signifikan 

uji t < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara 

individual masing-masing variabel. Nilai t dapat dihitung dengan rumus (Gujarati, 

1993 dalam Andrian 2015). 

         
 

  
 

Dimana :  

b : Koefisien regresi variabel Indeoenden 

   : Devinisi standar koefisien regresi variabel independen 

B. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa  jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai R
2
 mempunyai 

interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Semakin besar R

2
 (mendekati 1), maka 

variabel independenn secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

(sulaiman, 2004). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-vaariabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

 


