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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh perusahaan di Jakarta Islamic Index. JII

merupakan parameter perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dipilih menjadi

sampel dalam penelitian ini karena setiap investor atau emiten yang akan

berinvestasi dalam index ini harus melalui beberapa penyaringan (filter). Index ini

memperdagangkan saham-saham perusahaan pilihan  yang ketentuannya antara

lain: operasinya tidak bertolak belakang dengan syari'at Islam dan kinerja

perusahaan pun terbilang baik.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Jakarta Islamic Index pada tahun

2008-2012. Dalam penelitian ini pemilihan sampel menggunakan metode

purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang dijadikan sampel merupakan perusahaan yang tergabung

dalam Jakarta Islamic Index.

2. Perusahaan mempunyai laporan keuangan secara continue selama tahun

2008-2012 di Bursa Efek Indonesia.
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3. Perusahaan tersebut memiliki profit dan membagikan dividen secara

continue pada 5 tahun penelitian.

4. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Faktor tersebut turut dipertimbangkan, karena emiten yang sahamnya tidak

aktif akan mengganggu proses analisis.

Tabel III.1
Daftar Populasi Penelitian

No. Kode Nama Perusahaan
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk
2 ADRO Adaro Energy Tbk
3 AKRA AKR Corporindo
4 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk
5 ASII Astra International Tbk
6 ASRI Alam Sutera Realty Tbk
7 BKSL Sentul City Tbk
8 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk
10 ENRG Energi Mega Persada Tbk
11 EXCL XL Axiata Tbk
12 HRUM Harum Energy Tbk
13 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
14 INCO International Nickel IndonesiaTbk
15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
16 INDY Indika Energy Tbk
17 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk
18 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk
19 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk
20 KLBF Kalbe Farma Tbk
21 LPKR Lippo Karawaci Tbk
22 LSIP PP London Sumatera Tbk
23 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk
24 MNCN Media Nusantara Citra Tbk
25 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk
26 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
27 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk
28 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
29 UNTR United Tractors Tbk
30 UNVR Unilever Indonesia Tbk

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD)
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3.3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Rohana Yusof (2004) jenis data terbagi 2 yakni, data sekunder

dan data primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita

tinggal mencari dan mengumpulkan, sedangkan data primer adalah data yang

hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary Data)

yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak

langsung. Data diambil dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2012.

Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan penelitian melalui literatur-

literatur terkait.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai variabel yang digunakan pada

perusahaan di Jakarta Islamic Index. Jenis data yang digunakan adalah data

dokumenter sekunder yang memuat transaksi historis nilai perusahaan Jakarta

Islamic Index di BEI.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi

pada nilai (Sekaran, 2006).

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai

perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering

dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan diukur dengan price book value
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(PBV). Price Book Value adalah proksi yang digunakan untuk mengukur nilai

perusahaan yang menunjukkan semakin besar rasio PBV, semakin besar nilai

perusahaan (Brigham dan Houston, 2009). Rasio ini mengukur nilai yang

diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan yang

terus tumbuh  (Brigham dan Houston, 2009).

Harga Pasar per Lembar Saham
Price Book Value (PBV) = -----------------------------------------------

Nilai Buku per Lembar Saham (BV)

3.5.2. Variabel Independen (X)

3.5.2.1. Kebijakan Dividen (X1)

Kebijakan Dividen adalah salah satu kebijakan yang harus diambil oleh

manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama

satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian lagi tidak dibagi dalam

bentuk laba ditahan (Tampubolon, 2004). Formula variabel sebagai berikut:

Dividen per Lembar Saham (DPS)
Dividend Payout Ratio (DPR) = ---------------------------------------------

Laba  per Lembar Saham  (EPS)

3.5.2.2. Kebijakan Hutang (X2)

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk

menandai operasinya dengan menggunakan hutang keuangan atau yang biasa

disebut financial leverage. Formula variabel sebagai berikut:

Total Hutang
Debt to Equity Ratio (DER) = ------------------

Total Ekuitas
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3.5.2.3. Kepemilikan Insider (X4)

Kepemilikan insider/manjerial adalah situasi dimana manajer memiliki

saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang

saham perusahaan (Jansen, 2006). Formula variabel sebagai berikut:

Total Saham Manajerial
Manajerial Ownership (MOWN) = -----------------------------------

Total Saham yang Beredar

3.5.2.4. Keputusan Investasi (X3)

Kebijakan lain yang berkenaan dengan nilai perusahaan adalah keputusan

investasi. Keputusan investasi adalah penanaman modal dengan harapan akan

memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Jogiyanto, 2010). Formula

variabel sebagai berikut:

Harga Pasar per Lembar Saham
Price Earning Ratio (PER) = -------------------------------------------

Laba  per Lembar Saham  (EPS)

3.6. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara kebijakan dividen,

kebijakan hutang, kepemilikan insider dan keputusan investasi terhadap nilai

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di jakarta Islamic Index Penelitian ini

menggunakan  metode analisis regresi data panel dengan menggunakan program

komputer (software) SPSS versi 19.0. Berikut adalah metode yang digunakan

dalam menganalisis data pada penelitian ini :
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3.6.1.  Statistik Deskriptif

Penggunaan statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk

memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan

hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif berhubungan dengan

pengumpulan dan peringkasan data serta penyajiannya yang biasanya disajikan

dalam bentuk tabulasi baik secara grafik atau numerik. Statistik deskriptif

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2011:19).

3.6.2. Uji Normalitas Data

Asumsi normalitas digunakan  untuk menguji apakah data berdistribusi

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi  normal atau

tidak (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan analisis statistik non parametrik Kolmogorov–Smirnov (K-

S). Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas tersebut adalah jika hasil

One Sample Kolmogorov Smirnov diatas tingkat kepercayaan 0.05 menunjukkan

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.  Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2011) bertujuan untuk mengetahui

apakah penaksir dalam regresi merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik.

Untuk memperoleh persamaan yang paling tepat digunakan parameter regresi

yang dicari dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS).
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Metode regresi OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah

memenuhi persyaratan Beast Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh karena

itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan,

yang mencakup pengujian multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.6.3.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011:105). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas

(multiko).

Imam Ghazali (2011:106) mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari

nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Varian Inflation  Faktor). Nilai cutoff yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai

Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian multikolinieritas adalah:

a)  H0: VIF > 10, terdapat  multikolinieritas

b)  H1: VIF < 10, tidak terdapat multikolinieritas

3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji  heteroskedastistas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan lain (Ghozali, 2011:139).

Terdapat sejumlah uji guna mendeteksi gejala heteroskedastisitas misalnya

uji grafik scatterplot, uji statistic glejser, goldfeld-quandt dan park. Namun, Wang
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and Jain beranggapan bahwa Uji Park dapat lebih teliti dalam memantau gejala

heteroskedastisitas ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan Uji

Park guna menentukan gejala heteroskedastisitas variabel-variabelnya. Uji ini

dikembangkan oleh Park pada tahun 1966, pengujian dilakukan dengan

meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel independen

(Widarjono, 2008).

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

a) Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas

b) Ha : ada gejala heteroskedastisitas

c) Ho diterima bila -ttabel < thitung < ttabel berarti tidak terdapat heteroskedastisitas

dan Ho ditolak bila thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel yang berarti terdapat

heteroskedastisitas.

3.6.3.3. Uji Autokorelasi

Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji autokorelasi. Pengujian terhadap

asumsi klasik autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  t dengan kesalahan

penganggu pada periode sebelumnya (Ghozali,2011:110). Model regresi yang

baik adalah yang tidak terjadi korelasi. Masalah autokorelasi sering ditemukan

pada penelitian yang menggunakan data time series. Ada beberapa cara yang

dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi pada model

regresi yaitu dengan melakukan uji statistik Durbin-Watson. Di bawah ini

merupakan tabel kriteria pengujian Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai

berikut :
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Tabel III.2
Kriteria Pengujian Durbin Watson (DW test)

Hipotesis Nol Jika Keputusan

Tidak ada autokorelasi positif 0 < d < dL Tolak

Tidak ada autokorelasi positif dL ≤ d ≤ dU Tidak ada keputusan

Tidak ada autokorelasi positif
atau negatif

dU < d < 4-dU Jangan tolak

Tidak ada korelasi negatif 4-dU ≤ d ≤ 4-dL Tidak ada keputusan

Tidak ada korelasi negatif 4-dL < d< 4 Tolak

Jika setelah dilakukan pengujian, nilai D-W menyatakan ada autokorelasi

atau tidak ada keputusan, maka diperlukan tindakan perbaikan. Tindakan

perbaikan ini dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson yaitu

dengan cara menentukan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan teknik

Theil-Nagar (Gujarati, 2006:221).

3.7. Pengujian Hipotesis

Dari perhitungan dengan SPSS 19.0 akan diperoleh keterangan atau hasil

mengenai Uji-t dan Uji F untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut

ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Uji-t (Parsial)

Menurut Nachrowi & Usman (2006 : 18) setelah melakukan uji koefisien

regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung

koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal

dengan sebutan  uji-t. Adapun hipotesis dalam uji-t digunakan untuk menganalisis
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pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil

dari uji-t dapat dilihat dari hasil output SPSS. Bila thitung lebih besar dari ttabel (one

tailed) serta tingkat signifikannya (p-value) lebih kecil dari 5% (α = 0.05). Hal ini

berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen secara parsial.

Uji-t menggunakan uji ttabel pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat

kesalahan dalam analisa (α) = 5%, dengan ketentuan degree of freedom (df) = n-k,

dimana n adalah besarnya sampel, k adalah jumlah variabel.

ttabel = { α ; df = ( n – k )}

Adapun keputusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H0 ditolak apabila  : thitung > ttabel atau –thitung > -ttabel

H0 diterima apabila : thitung< ttabel atau –thitung> -ttabel

b. Uji-F (Uji Simultan)

Menurut Nachrowi & Usman (2006 : 17) Uji-F digunakan untuk menguji

koefisien bersama-sama, sehingga nilai dari koefisien regresi tersebut dapat

diketahui secara bersama. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model

regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel  dependen  secara simultan

atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan α = 0.05. Kriteria

keputusannya adalah sebagai berikut:

a) Apabila Fhitung > Ftabel atau memiliki tingkat signifikansi < 0.05 maka H0

ditolak dan H1 diterima.

b) Apabila Fhitung < Ftabel atau memiliki tingkat signifikansi > 0.05 maka H0

diterima atau H1 ditolak.
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Dimana nilai Ftabel didapat dari nilai degree of freedom (df1) = k-1, degree

of freedom (df2) = n-k.

Ftabel = { α ; (df1) = k-1, (df2) = n-k}

Adapun cara pengujian baik dalam regresi sederhana maupun regresi

berganda sama, yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel

ANOVA (Analysis of Variance) melalui bantuan program SPSS versi 19.0. Dari

hasil output SPSS, uji-F dapat dilihat nilai F pada tabel ANOVA. Pengujian ini

dilakukan dengan uji-F pada confident level 95% dan tingkat kesalahan analisis

(α) 5% dengan ketentuan degree of freedom (df1) = k–1, degree of freedom (df2) =

n-k.

3.8. Analisis Regresi Data Panel

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa

variabel independen secara bersama‐sama maupun secara sendiri‐sendiri terhadap

variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model regresi data panel.

Menurut Winarno (2009), data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan

antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). 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.

Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data time series dan cross

section, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis

cohort.
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Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data

panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data data time series dan cross

section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan

degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data

time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada

masalah penghilangan variabel (ommited-variable).

Model regresi linier menggunakan data cross section dan time series.

•  Model dengan data cross section

Yi = α + β Xi + εi ;            i = 1,2,....,N

N: banyaknya data cross section

•  Mode dengan data time series

Yt = α + β Xt + εt ;            t = 1,2,....,T

T: banyaknya data time series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan

data time series, maka modelnya dituliskan dengan:

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β4X4it + eit

Keterangan:

Yit : Nilai perusahaan

β0 : Konstanta

β1, β2, β3, β4, : Koefisien variabel independen

X1it :  DPR

X2it :  DER

X3it : MOWN
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X4it : PER

eit :  Error

i adalah unit cross sectional dan t adalah tahun periode waktu. Sesuai

konvensi i adalah cross-section identifier dan t adalah time identifier.

Secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan

intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan waktu.

Salah satu cara memasukkan individualitas setiap perusahaan atau setiap unit

cross-sectional adalah membuat intersep bervariasi untuk setiap perusahaan.

Model regresinya adalah sebagai berikut :

Yit = β0i + β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β4X4it + eit

Subcrip i pada intersep menunjukkan bahwa intersep untuk empat

perusahaan berbeda, perbedaan itu disebabkan karena gaya manajerial atau

filosofi masing-masing perusahaan. Jadi β0i bermakna intersep bervariasi terhadap

individu perusahaan (i) tetapi tidak bervariasi terhadap waktu (t). cara membuat

intersep dapat bervariasi untuk setiap individu perusahaan dilakukan dengan

teknil variabel dummy atau differential intercept dummies. Persamaan diatas

dapat ditulis dalam bentuk dummy sebagai berikut :

Yit = α0 + α1D1i + α2D2i + α3D3i + α4D4i + α5D5i + β0i + β1X1it+ β2X2it

+β3X3it + β4X4it + eit

Dimana : D1i = 1, jika observasi milik AKRA, dan 0 untuk lainnya;

D2i = 1, jika observasi milik ASII, dan 0 untuk lainnya;

D3i = 1, jika observasi milik ITMG, dan 0 untuk lainnya;

D4i = 1, jika observasi milik UNTR, dan 0 untuk lainnya;
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D5i = 1, jika observasi milik UNVR, dan 0 untuk lainnya;

Sedangkan AALI dianggap kategori referensi atau excluded sebagai

pembanding. α0 adalah intersep untuk AALI, α1, α2, α3, α4, dan α5 adalah deferential

intersep coefficient yang menunjukkan seberapa besar intersep AKRA, ASII,

ITMG, UNTR dan UNVR berbeda dari intersep AALI.

3.9. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien  Determinasi (Adjusted R Square) bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Nilai R Square berada diantara 0 – 1, semakin dekat nilai R Square dengan 1

maka garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100% variasi dalam Y.

Sebaliknya, jika nilai R Square sama dengan 0 atau mendekatinya maka garis

regresi tidak menjelaskan variasi dalam Y (Imam Ghazali, 2011: 97).

Jika dapat disimpulkan bahwa uji determinasi menunjukkan seberapa

besar variabel-variabel independen yang ada di dalam model dapat menerangkan

variabel dependen. Uji determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan determinasi Adjusted R2. Dari pengujian bersama-sama ini biasanya

diketahui besarnya pengaruh faktor bersama-sama dengan melihat koefisien

determinasi Adjusted R2 interprestasi terhadap hasil koefisien determinasi

Adjusted R2, yaitu :

1) Jika nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) semakin mendekati angka 1,

berarti pengaruh variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
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2) Jika koefisien determinasi (Adjusted R2) semakin mendekati angka 0, maka

berarti pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen

semakin kecil kontribusinya.


