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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012, sampel

adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteistiknya. Dalam

pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu

cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Anwar

2011). Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009-2012.

b. Perusahaan yang tidak terdaftar dan aktif secara terus menerus dari tahun

2009-2012.

c. Perusahaan yang  tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap.

Tabel III.1
Seleksi Sampel

No Keterangan Jumlah
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2009-2012
128

2. Perusahaan yang tidak terdaftar dan aktif secara
terus menerus dari tahun 2009-2012

(38)

3. Perusahaan  yang tidak menerbitkan laporan
keuangan secara lengkap

(71)

Jumlah sampel akhir yang digunakan 19
Sumber: www.idx.co.id tahun 2014

Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel di atas maka diperoleh

perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 19 perusahaan.

Berikut merupakan daftar nama perusahaan dari perusahaan yang menjadi sampel

dan telah memenuhi kriteria pada penelitian ini:
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Tabel III.2
Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur

No Kode Nama Perusahaan
1. AISA Tiga Pilar Sejahterah. Tbk
2. INDF Indofood Sukses Makmur. Tbk
3. MLBI Multi Bintang Indonesia. Tbk
4. MYOR Mayor Indah. Tbk
5. GGRM Gudang Garam. TBK
6. HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna. Tbk
7. INAF Indofarma. Tbk
8. KLBF Kalbe Farma. Tbk
9. TCID Mandom Indonesia. Tbk
10. UNVR Unilever Indonesia. Tbk
11. ARNA Arwana Citramulia. Tbk
12. MAIN Malindo Feedmill. Tbk
13. JPFA Japfa Comfeed Indonesia. Tbk
14. INTP Indocement Tunggal Perkasa. Tbk
15. CPNI Charoen Pokphand Indonesia. Tbk
16. AMFG Asahimas Flat Glass. Tbk
17. SMGR Semen Gresik (Persero). Tbk
18. MLIA Mulia Industrindo. Tbk
19. SMCB Holcim Indonesia. Tbk

Sumber: www.idx.co.id tahun 2014

3.1.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel, yaitu data sekunder

berupa laporan keuangan Perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode tahun

2009-2012. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel, sehingga

regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel.

Sedangkan pengertian data panel, yaitu gabungan data time series (antar waktu)

dan data cross section (antar individu).

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data perusahaan dengan menggunakan

penelitian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan
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dengan objek penelitian ditambah dengan bahan kuliah yang didapat selama masa

perkuliahan serta situs-situs web, dan sumber-sumber lain yang mendukung pada

materi penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat adanya variabel

independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penilitian ini adalah harga

saham. Harga saham adalah hargaselembar saham yang terjadi pada saat tertentu

serta harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar modal.

Menurut Rescyana (2012) Harga saham yang digunakan peneliti yaitu harga

saham pada harga penutupan (closing price) perusahaan manufaktur yang

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2009-2012.

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Return on Equity Menurut Ali (2007) rasio penting bagi para pemilik dan

pemegang saham karena rasio tersebut menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam mengelola modal dari pemegang saham untuk

mendapatkan laba bersih. Semakin tinggi return atau penghasilan yang

diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Kenaikan  ROE

biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Semakin

tinggi ROE berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola
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modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. ROE

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

ROE = × 100%
2. Debt to Equity Ratio Menurut Ali (2007) Debt to Equity Ratio (DER),

merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan

melunasi hutang jangka panjangnya dengan modal yang dimilikinya.

Rumus DER dapat dihitung dengan:

DER = × 100%
3. Earning Per Share Menurut Fahmi (2007) Earning Per Share atau

pendapatan perlembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang

diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang

dimiliki. Adapun menurut Van Horne dan Wachowich, mendefinisikan

earning per share sebagai “earning after taxes (EAT) devided by the

number of common share outstanding”.Earing Per Share (EPS) dapat

dihitung sebagai berikut:

EPS = × 100%
4. Menurut Rinari (2001: 75) dalam Rescyana (2012) Net Profit Margin

merupakan rasio antara laba bersih (net profit) penjualan sesudah

dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan

penjualan. NPM menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin
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baik operasi suatu perusahaan. Net Profit Margin dapat dihitung dengan

cara sebagai berikut:

NPM = × 100%
5. Menurut Sugeng (2010) Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau

inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang.Makin

tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang. Defenisi diatas memberikan

makna bahwa, kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena

panen yang gagal misalnya, tidak termasuk inflasi. Ukuran inflasi yang

paling banyak adalah digunakan adalah: Consumer price indeks” atau “

cost of living indeks”. Indeks ini berdasarkan pada harga dari satu paket

barang yang dipilih dan mewakili pola pengeluaran konsumen.

Inflasi = x 100%

6. Tingkat suku bunga merupakan daya tarik bagi investor menanamkan

investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam

bentuk saham akan tersaingi. Menurut Cahyono (2000:117) dalam Sugeng

(2010) (terdapat 2 penjelasan mengapa kenaikan suku bunga dapat

mendorong harga saham ke bawah. Pertama, kenaikan suku bunga

mengubah peta hasil investasi. Kedua, kenaikan suku bunga akan

memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi dengan dua cara. Kenaikan

suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga labanya

bisa terpangkas. Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan

meningkat dan harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen

mungkin akan menunda pernbeliannya dan menyimpan dananya di bank.



37

Akibatnya penjualan perusahaan menurun. Penurunan penjualan

perusahaan dan laba akan menekan harga saham.

IRATE = Tingkat suku bunga SBI

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunkan adalah data panel (pooled data),

karena kelebihan dari penggunaa data panel, salah satunya dapat memberikan data

yang lebih infomatif, dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur efek yang

tidak dapat diamati dalam data time series dan data cross section.

Dalam pembahasan tektik estimasi model regresi data panel ada tiga

teknik yang dapat digunakan yaitu:

3.3.1 Pooled Least Square Model

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data cross

section atau timeseries. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi

kita harus menggabungkan data cross-section dengan data time series (pool data).

Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan

untuk mengestimasi model dengan metode OLS.

Metode ini dikenal dengan estimasi common effect. Akan tetapi, dengan

menggabungkan data, maka kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu

maupun antar waktu. Atau dengan kata lain, dalam pendekatan ini tidak

memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa α dan β

akan sama (konstan) untuk setiap data timeseries dan cross section, maka α dan β

dapat diestimasi dengan model berikut menggunakan N x T pengamatan

Yit = α + β Xit + εit: i = 1,2,....,N; t = 1,2,….., T
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dimana N adalah jumlah unit cross section dan T adalah jumlah periode

waktunya.

3.3.2 Fixed Effect Model

Model efek tetap (fixed effects), model ini mengasumsikan bahwa

perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk

mengestimasi model Fixed Effects dengan intersep berbeda antar individu, maka

digunakan teknik variable dummy. Model estimasi ini sering juga disebut dengan

teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV).

Fixed effect model merupakan metode estimasi model regresi data

paneldengan asumsi koefisien slope kontan dan intercept berbeda antar unit cross

section tetapi intercept konstan antar waktu (fixed effect). Fixed effect model

mengatasi permasalahan asumsi pooled least square model yang sulit dipenuhi.

Generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan memasukan

variabel dummy untuk menghasilkan nilai koefisien slope atau parameter yang

berbeda-beda antar unit cross section. Pendekatan dengan memasukkan variabel

dummy ini dikenal dengan sebutan fixed effect model atau least square dummy

variable (LSDV) atau disebut juga covariance model. Persamaan pada estimasi

menggunakan fixed effect model dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut:

= + + ∑ +

dimana:

Yit = nilai variabel terikat (dependent variable) untuk setiap unit cross section

ke-I pada periode waktu t dimana i = 1,…,N dan t = 1,…,T
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= nilai variabel penjelas (explanatory variable) ke-j untuk setiap unit cross

section ke-i pada periode waktu t dimana K variabel penjelas diberi indeks

dengan j = 1,…,K.

α = intercept yang berubah-ubah antar unit cross section

βj = koefisien slope atau parameter untuk variabel ke-j yang berbeda antar unit

cross section

eit = komponen error untuk setiap unit cross section ke-i pada periode waktu t

N adalah jumlah unit cross section, T adalah jumlah periode waktunya, dan K

adalah jumlah variabel penjelas.

Dengan menggunakan pendekatan ini akan terjadi pengurangan degree of

freedom sebesar NT-N-K. Keputusan memasukan variabel dummy ini harus

didasarkan pada pertimbangan statistik. Penambahan variabel dummy ini akan

dapat mengurangi banyaknya degree of freedom yang akhirnya akan

memengaruhi keefisienan dari parameter yang diestimasi. Kelebihan pendekatan

LSDV ini adalah dapat menghasilkan dugaan parameter β yang tidak bias dan

efisien. Tetapi kelemahannya jika jumlah unit observasinya besar maka akan

terlihat rumit.

3.3.3 Random Effects Model

Random effects model merupakan metode estimasi model regresi data

panel dengan asumsi koefisien slope kontan dan intercept berbeda antar individu

danantar waktu (random effect). Keputusan untuk memasukan variabel dummy

dalam fixed effect model memiliki konsekuensi berkurangnya degree of freedom

yang akhirnya dapat mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Oleh
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karena itu, dalam model data panel dikenal pendekatan yang ketiga yaitu random

effects model. Random effects model disebut juga error component model karena

di dalam model ini parameter yang berbedaantar unit cross section maupun antar

waktu dimasukkan ke dalam error.

Persamaan pada estimasi menggunakan random effects model dapat

dituliskandalam bentuk sebagai berikut:

= + + dengan = + +

dimana:

~ N ( 0, δu2) = komponen cross section error

~ N ( 0, δv2 ) = komponen time series error

wit ~ N ( 0, δw2 ) = komponen error kombinasi

asumsinya adalah bahwa error secara individual tidak saling berkorelasi begitu

juga dengan error kombinasinya. Dengan menggunakan random effect model,

maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi

jumlahnya seperti yang dilakukan oleh fixed effecst model. Hal ini berimplikasi

parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien dan

model yang dihasilkan semakin baik.

Bila pada model efek tetap, perbedaan antar-individu dan atau waktu

dicerminkan lewat intercept, maka pada model efek random, perbedaan tersebut

diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin

berkorelasi sepanjang time series dan cross section.
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3.4 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Seperti diketahui terdapat tiga jenis teknik estimasi model regresi data

panel, yaitumodel dengan metode OLS (common), model Fixed Effects dan model

Random Effects.

Pertanyaan yang muncul adalah teknik mana yang sebaiknya dipilih untuk

regresi data panel?

3.4.1 F-stat (pooled least square vs fixed effects)

Uji Statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variable

dummy atau fixed effects. Keputusan apakah kita sebaiknya menambah variabel

dummy untukmengetahui bahwa intersep berbeda antar perusahaan dengan model

fixed effects dapat diuji dengan uji F statistik. Uji F Statistik disini merupakan uji

perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow.

Dengan hipotesa sebagai berikut:

H0 : metode pooled least square

H1 : metode fixed effects

Tolak H0 jika >

Sehingga jika nilai perhitungan F-stas lebih besar dari F pada table maka

dapat digunakan metode fixed effects dalam melakukan estimasi.

3.4.2 Hausman Test (fixed effects vs random effects)

Uji ini untuk memilih antara fixed effects atau random effect. Pengujian ini

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: random effects model

H1: fixed effects model
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Tolak H0 jika ℎ − <

3.4.3 The Breusch-Pagan LM Test (random effects vs pooled least square)

Untuk memilih antara random effects model dan pooled least square

model digunakan The Breusch-Pagan LM Test dengan menggunakan hipotesis

sebagai berikut:

H0: pooled least square model

H1: random effects model

3.5 Pengujian Asumsi

Pengujian ini menggunakan model regresi linear berganda, maka

permasalahan yang mungkin terjadi pada model ini tidak terlepas dari tiga buah

pelanggaran asumsi yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas.

3.5.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat menggunakan metode GLS (generalized least

square). Dimana jika terdapat masalah heterokedastisitas.

3.5.2 Uji Autokorelasi

Untuk masalah autokorelasi pengujiannya dilakukan dengan melihat

Durbin-Watson stat yang nilainya telah disediakan dalam program EViews 7.0

dibandingkan dengan DW-tabel. Sebuah model dapat dikatakan terbebas dari

autokorelasi jika nilai Durbin-Watson stat-nya terletak di area non autokorelasi.

Penentuan area tersebut dibantu dengan nilai diatara -2 sampai dengan +2.

Yang ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apabila angka DW dibawah -2 maka ada autokorelasi positif

b. Apabila angka DW diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi
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c. Apabila angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.

3.5.3 Uji Multikolinearitas

Istilah multikolinearitas berarti terdapat hubungan linier antara variablein

dependennya. Setiap variable dipastikan memiliki nilai korelasi. Uji

multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil estimasi OLS, jika hasil estimasi

memiliki nilai R-squared dan Adjusted R-squared yang tinggi dan memiliki nilai t

yang signifikan maka model diabaikan dari masalah multikolinearitas. Tetapi jika

hasil estimasi memiliki nilai R-squared dan Adjusted R-squared yang tinggi tetapi

memiliki nilai t yang tidak signifikan maka model memiliki masalah

multikolinearitas.

3.6 Ikhtisar Pemilihan Model Akhir

3.6.1 Koefisien Determinasi (R2)

Nilai koefisien determinasi (R2) mengukur tingkat seberapa besar variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan variabel

dependen. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang kita

estimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R2 terletak antara nol hingga satu

dimana semakin mendekati satu maka model semakin baik.

3.6.2 Adjusted R-Squared

Masalah yang terjadi jika melakukan pengujian dengan R jika variable

bebasnya ditambah maka nilai r akan bertambah besar. Pengujian dengan adjusted

secara objektif melihat pengaruh penambahan variable bebas, apakah variable

tersebut mampu memperkuat variasi penjelasan variable dependen.
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3.6.3 F-Stat and Probability

F-stat merupakan uji ketetapan model atau yang biasa kita kenal dengan

goodness of fit. Nilai F-stat yang besar lebih baik dibandingkan dengan F-stat

yang rendah. Sedangkan nilai probabilitas F merupakan signifikansi marginal dari

F-stat.

Dengan menggunakan hipotesa:

H0 : semua parameter yang kita duga sama dengan nol

H1 : semua parameter yang kita duga tidak sama dengan nol

Tolak H0 jika Prob F < α

Jika nilai prob F > α, maka dengan tingkat keyakinan 1-α kita dapat

menyimpulkan bahwa seluruh parameter yang kita duga (tidak termasuk

konstanta) adalah berada dengan nol


