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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mencakup periode 

2015. Data yang digunakan merupakan data dari Bursa Efek Indonesia karena 

bursa tersebut terbesar dan dapat mempresentasikan kondisi bisnis di Indonesia.  

Alasan pemilihan objek dalam penelitian ini adalah: Pertama, perusahaan 

manufaktur membutuhkan modal yang besar untuk mengembangkan produk dan 

ekspansi pangsa pasarnya, sehingga cenderung mempunyai tingkat reaksi 

ketertarikan investor yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari modal saham 

yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Rata-rata perusahaan manufaktur 

memiliki modal saham tahun 2015 sebesar Rp 8.660.000.000.000. Menurut 

kementrian perindustrian Indonesia, perkembangan industri manufaktur 

meningkat karena tingginya kebutuhan packaging dalam industri makanan dan 

minuman, tekstil, elektronika, dan farmasi. Pertumbuhan perusahaan manufaktur 

dalam beberapa industri telah meningkat pesat diatas 20%. Berdasarkan laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS), industri kayu, pulp and paper, dan minyak sawit 

telah ekspansi di beberapa negara seperti Tiongkok, Kanada, dan negara lainnya 

(www.kemenperin.go.id). 

Kedua, nilai perusahaan manufaktur cenderung lebih fluktuatif 

dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga perlu diteliti faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut. Terlihat pada gambar 3.1 perusahaan manufaktur 

tahun 2015 memiliki nilai perusahaan yang beragam. 

http://www.kemenperin.go.id/
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Sumber : data diolah, 2017 

Gambar 3.1 Nilai Perusahaan Manufaktur Tahun 2015 

Ketiga, sektor manufaktur merupakan perusahaan terbanyak yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015 dengan jumlah 143 dari 537 perusahaan dengan 

19 sub sektor.  

 

B. Variabel dan Definisi Operasional 

VARIABEL INDEPENDEN 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang akan diuji, 

yaitu: 

1. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan persentase saham yang 

dimiliki oleh pihak manajer. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan 

membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

(khususnya Direksi dan Komisaris dengan jumlah saham beredar perusahaan). 
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2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional diukur menggunakan persentase saham yang 

dimiliki institusi yaitu perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun 

lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

                           
                             

                               
      

3. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan penanaman modal dari pihak luar negeri 

pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan juga mendapat saran atau masukan 

dari para pemilik saham luar negeri. Dalam pengukuran variabel kepemilikan 

asing, peneliti menggunakan dummy variable yang telah dilakukan dalam 

penelitian  Fanani & Hendrick (2016) dengan aturan jika perusahaan yang dalam 

struktur kepemilikan sahamnya terdapat kepemilikan asing setidaknya 5% maka 

diberikan kode 1 sedangkan jika sebuah perusahaan persentase saham yang 

dimiliki pihak asing kurang dari 5% maka diberikan kode 0. 

 

VARIABEL DEPENDEN 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio Tobin’s Q. 

Rasio ini melihat dari segi perubahan harga saham yang dapat mengetahui 

pertumbuhan internal perusahaan dan perubahan pasar saham perusahaan tersebut 

dan dapat direfleksikan sebagai nilai perusahaan. Pengukuran rasio Tobin’s Q 

telah dilakukan dalam penelitian Fanani & Hendrick (2016) dengan formula 

sebagai berikut : 
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Dimana : 

Q = Nilai Perusahaan 

MVE = Nilai pasar ekuitas yang merupakan perkalian antara harga penutupan 

akhir tahun (closing price) dan jumlah lembar saham yang beredar  

DEBT = Total Hutang 

BVA = Total Aset 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015 yang berjumlah 143 perusahaan. 

Sedangkan pemilihan sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau 

purposive sampling method, yaitu : 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian 
Kriteria Sampel  

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2015 

143 

Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report (9) 

Perusahaan yang tidak mencantumkan komposisi pemegang 

saham 

(2) 

Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dalam 

annual report karena harga penutupan saham menggunakan 

(27) 
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mata uang rupiah sehingga dapat terjadi konflik penghitungan 

nilai perusahaan. 

Data outlier (1) 

Total Sampel 103 

 Sumber : Data diolah (2017) 

Dalam penelitian ini, terdapat satu perusahaan yang harus dikeluarkan dari 

sampel karena memiliki nilai perusahaan yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan 

oleh harga saham tahun 2015 meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya 

sehingga hal ini termasuk kejadian yang tidak bersifat rutin. Perusahaan tersebut 

adalah PT Grand Kartech Tbk dengan harga saham tahun 2014 dan 2015 secara 

berurut-urut Rp 810 dan Rp 2.190. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 

data-data terkait lainnya yang diperoleh melalui website masing-masing 

perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa 

angka dalam data tahunan laporan keuangan perusahaan. 

 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dengan dokumentasi melalui pojok Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Universitas Muhammadiyah Malang atau dari website www.idx.co.id yang 

http://www.idx.co.id/
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dilakukan dengan cara mencatat dokumen-dokumen perusahaan tentang  

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan meringkas data yang telah dikumpulkan 

menjadi data dari perusahaan yang dalam prosesnya diterapkan teknik statistik 

tertentu. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh seperti 

lokasi penelitian, data responden yang diteliti, distribusi frekuensi masing-masing 

variabel serta hasil penelitian yang ditabulasikan ke dalam tabel frekuensi dan 

kemudian membahas data yang diolah tersebut secara deskriptif. Tolak ukur dari 

pendeskripsian itu adalah dengan pemberian angka, baik dalam jumlah maupun 

presentase. 

2. Uji Korelasi Pearson 

Pengujian korelasi untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian. Hubungan antar 

variabel dilihat dari koefisien korelasi momen produk pearson. Jika nilai 

signifikan koefisien korelasi kurang dari 0,05 maka dinyatakan terdapat korelasi 

antar variabel. Jika nilai signifikan koefisien korelasi lebih dari 0,05 maka 

dinyatakan tidak ada hubungan antar variabel (Siregar, 2014). 
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Berdasarkan besarnya koefisien korelasi pearson (r), ada interval 

kategorisasi  kekuatan hubungan korelasi yang dapat digunakan sebagai acuan. 

Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan, dimana jika bertanda 

positif memiliki arti bahwa jika variabel independen meningkat, variabel 

dependen pun akan meningkat. Jika bertanda negatif memiliki arti bahwa jika 

variabel independen meningkat, variabel dependen akan menurun.  

Tabel 3.2. Interval Korelasi Pearson 

0 Tidak ada korelasi 
0,00 – 0,25 Korelasi sangat lemah 
0,25 – 0,50 Korelasi cukup 
0,50 – 0,75  Korelasi kuat 
0,75 – 0,99 Korelasi sangat kuat 
1 Korelasi sempurna 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian populasi data dapat dilakukan 

dengan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2001). Jika data 

berdistribusi normal, maka penelitian dilakukan dengan uji statistik berjenis 

parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka dapat 

digunakan uji statistik berjenis nonparametrik.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan atau korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 
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adalah regresi yang tidak memiliki korelasi antar variabel independennya 

(gejala multikolinearitas). Metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

multikolinearitas, dengan menggunakan tolerance and value inflation factor 

(VIF). Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi 

multikolinearitas sedangkan jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 

maka tidak terjadi multikolinearitas.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika terdapat kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain disebut homokedastisitas dan sebaliknya jika tidak 

terdapat kesamaan varians residual maka disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang homokedastisitas. Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas dengan melihat grafik antara 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (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 analisisnya 

adalah: 

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

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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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. 

4. Uji Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda untuk menguji hubungan beberapa variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing 

terhadap satu variabel dependen yaitu nilai perusahaan dengan tingkat 

signifikan α = 5% atau 0,05. Model persamaan regresi untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

Y = β0 + β1MANAJ + β2 INST + β3 FOREIGN + e 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan 

β0 = Bilangan Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisiensi Regresi 

MANAJ = Kepemilikan Manajerial 

INST = Kepemilikan Institusional 

FOREIGN = Kepemilikan Asing 

e = error term 

 Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 

statistik yang dilakukan adalah: 
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a. Koefisien Determinasi (R2)

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.

b. Uji 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

c. Uji Parsial (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 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 hipotesis ditolak. Sebaliknya jika t hitung lebih

besar dari t tabel, maka variabel independen secara individu berpengaruh

terhadap variabel dependen, artinya hipotesis diterima.


