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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. 

Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:  

1.  Seluruh perusahaan property dan real estate go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan masih tercatat sebagai emiten sampai tanggal 31 

Desember 2015 dan laporan keuangan telah diaudit  

2. Perusahaan property dan real estate yang dapat diperoleh laporan keuangan 

tahunan auditan secara berturut-turut untuk tahun 2012-2015 dinyatakan 

dalam rupiah. 

3. Perusahaan property dan real estate yang memiliki data mengenai 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan 

data untuk perhitungan profitabilitas perusahaan. Penelitian dilaksanakan 

pada perusahaan property dan real estate yang tercatat di BEI dengan 

mengakses www.idx.co.id  

Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan 

metode pengumpulan sampel melalui pertimbangan yaitu purposive sampling 

(Sugiyono, 2014). Penggunaan metode pengumpulan sampel melalui 

pertimbangan agar peneliti mendapatkan sampel yang sesuai dengan tolok ukur 

yang digunakan. Kriteria yang digunakan adalah semua perusahaan property dan 

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


35 
 

 

real estate yang termasuk dalam di Bursa Efek Indonesia serta mempublikasikan 

annual report secara beruntun dari tahun 2012-2015. Perusahaan sampel 

mempunyai laporan keuangan yang lengkap terkait dengan variabel penelitian. 

Metode dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data 

penelitian dengan melakukan pencarian laporan tahunan perusahaan yang dapat 

diperoleh dari www.idx.co.id.  

3.2    Sumber dan Metode Pengumpulan Data  

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang telah tersedia atau diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara yang mencatatnya. Data sekunder dapat langsung diolah 

dan dimanfaatkan oleh peneliti. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2015. Laporan keuangan akan 

diambil peneliti dari situs idx.co.id  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah metode dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat dan dokumen dalam 

penelitian ini data diperoleh dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Data 

yang diperoleh penelitian ini akan menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif untuk menguji 

hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.  
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3.3    Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang tercermin dalam 

harga saham perusahaan (Dewi, dkk, 2013). Nilai perusahaan diproksikan dengan 

nilai Tobin’s Q yang diberi simbol Q. Perhitungan rasio Tobin’s Q dengan rumus 

sebagai berikut:  

(EMV + D)  

Tobin’s Q =  
(EBV + D)  

Keterangan:  

Q       = Nilai perusahaan  

EMV = Nilai pasar ekuitas (EMV = closing price x jumlah saham yang beredar)  

D       = Nilai buku dari total hutang  

EBV  = Nilai buku dari total Aset  

3.3.2 Variabel Independen  

1. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki 

oleh manajer (Sudarsono, dkk. 2015). Semakin besar kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan 

kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri 

(Siallagan dan Machfoedz, 2013). Kepemilikan manajemen diukur menggunakan 

skala rasio melalui persentasi jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh 

modal perusahaan yang beredar (Agustine, dkk. 2014). 
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   Jumlah saham yang dimiliki manajemen  

KM =        x 100%  

       Total modal saham yang beredar  

2. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 

institusi. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham 

besar seperti investor institusional akan dapat memonitoring tim manajemen 

secara efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan Mukhtaruddin, dkk. 

(2014). Kepemlikan institusional adalah jumlah presentase hak suara yang 

dimiliki oleh institusi (Han dan Suk, 2012). Kepemilikan institusional diukur 

dengan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki investor 

institusi dari seluruh modal saham yang beredar.  

Jumlah saham yang dimiliki institusional  

KI =        x 100%  

        Total modal saham yang beredar 

3. Dewan Komisaris  

Dewan komisaris merupakan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris 

perusahaan (Sulistyanto, 2013). Dewan komisaris bertanggung jawab dan 

berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan nasehat kepada 

manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (Forum for Corporate 

Governance in Indonesia, 2012). Jumlah dewan komisaris diukur dengan 

menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan 

(Sulistyanto, 2013). 
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4. Profitabilitas  

Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA sebagai ukuran profitability 

(Hermuningsih, 2013). Return on assets (ROA) merupakan pengukuran 

keefektivan manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang 

tersedia dalam perusahaan tersebut (Gitman & Zutter, 2010).  

ROA dihitung dengan cara:       Laba Setelah Pajak  

             Total Asset 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Sebelum melakukan uji regresi berganda, dilakukan statistik deskriptif 

lalu melakukan uji asumsi klasik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 

program SPSS. SPSS dipilih sebagai software pengolah data karena prosedur 

statistik yang ada dapat digunakan pada bidang bisnis mulai dari yang sederhana 

sampai yang kompleks (Ghozali, 2013).  

 3.4.1 Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas 

variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), median, maksimum, minimum, 

dan standar deviasi (Ghozali, 2013). 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi data normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan dengan melihat pola grafik normal probably plot 

menunjukkan bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah haris diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini 

memenuhi uji normalitas (Ghozali, 2013). 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah variabel independen 

yang ada benar-benar mepunyai hubungan dengan variabel dependen. Sehingga 

variabel independen yang ada benar-benar dapat menjelaskan dengan lebih pasti 

untuk variabel dependen. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas jika 

angka VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka torelance mendekati 1 

(Ghozali, 2013). 

3. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

lonear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Jika ada, berarti 

terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan 

menggunakan uji durbin watson. Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya 
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autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi 

dan tidak ada variable lag diantara variable independen (Ghozali, 2013).  

4. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dalam residual suatu pengamatan yang lain. 

Pengujian ini dengan menggunakan scatterplot, heteroskedasitas dapat dideteksi 

bila scatterplot menunjukkan adanya pola tertentu seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur. Jika scatterplot tidak membentuk suatu 

pola tertentu berarti tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

3.4.4 Anilisis Regresi Berganda  

Pada model regresi ini adalah untuk melihat pengaruh semua variabel bebas 

independent terhadap variabel terikat dependent Dalam hal ini variabel 

Independent yang di maksud adalah kepemilikan manajerial (X1), kepemilikan 

institusional (X2), dewan komisaris (X3), profitabilitas (X4), dan Variabel 

Dependent adalah nilai perusahaan (Y). Berikut adalah persamaan regresinya:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  ε  

Dimana:  

Y  =  nilai perusahaan  

β0   = Konstanta  

β1X1 = kepemilikan manajerial  



41 
 

 

β2X2= kepemilikan institusional  

β3X3 = dewan komisaris  

β4X4 = ROA  

ε       = Residual Term  

Uji statistik t (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Kriteria dasar pengambilan keputusan dengan cara 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai t hitung < t tabel maka H1, H2, H3, H4 ditolak. 

2. Jika nilai t hitung > t tabel maka H1, H2, H3, H4 diterima. 

Adapun pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai p-value uji t < 0,05; maka H1, H2, H3, H4 diterima. 

2. Jika nilai p-value uji t > 0,05; maka H1, H2, H3, H4 ditolak. 

Uji statistik F (uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria dasar 

pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai F hitung < F tabel, maka H1, H2, H3, H4 diterima. 

2. Jika nilai F hitung > F tabel, maka H1, H2, H3, H4 ditolak. 
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Adapun pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai p-value uji F > 0.05; maka H1, H2, H3, H4 ditolak. 

2. Jika nilai p-value uji F < 0.05; maka H1, H2, H3, H4 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


