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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan suatu kesatuan atas dasar apa penelitian dilakukan 

dan bagi siapa kesimpulan atau hasil penelitian diberlakukan (Sekaran, 2005). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan yang terdaftar pada pasar 

modal syariah sebanyak lebih dari 300 perusahaan.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Menurut Roscoe (1992) sampel adalah bagian dari populasi 

yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih dari populasi. Pemilihan sampel 

dilakukan menggunakan metode purposive sampling yang mempertimbangkan 

ketersedian informasi yang dibutuhkan peneliti dalam laporan tahunan perusahaan 

masing-masing tahun 2014-2016 di Pasar Modal Syariah. Pertimbangan atau 

kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar dipasar 

modal syariah dari tahun 2014-2016. 

b. Laporan tahunan perusahaan tersedia di pasar modal syariah secara 

konsisten dari tahun 2014-2016. 

c. Laporan keuangan mengandung informasi struktur kepemilikan seperti 

kepemilikan manajerial, institusional, asing dan konsentrasi kepemilikan 

publik selama tahun pengamatan yaitu 2014-2016. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

perusahaan sampel. Laporan keuangan tersebut berupa laporan keuangan tahunan. 

Data merupakan data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk numeric atau 

angka dan data kualitatif yang disimbolkan menggunakan angka. Data diambil 

dari pasar modal syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

3.3 Variabel dan Definisi Opesarional variabel 

Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini yakni variabel dependen dan 

variabel independen.  

1. Variabel dependen  

Variabel dependen meruakan variabel yang nilainya bergantung dengan 

variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah nilai perusahaan 

yang diukur dengan Tobin’s Q. Tobin’s Q yaitu  Total Market Value Of Firm  

dibagi dengan Total Asset Value Of Firm 

Penelitian ini mencoba meneliti nilai perusahaan dengan pendekatan nilai 

perusahaan dengan menggunakan rasio Tobin’s Q. Alasan memilih rasio Tobin’q 

dalam penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan adalah karena penghitungan 

rasio Tobin’s Q lebih rasional mengingat unsur-unsur kewajiban juga dimasukkan 

sebagai dasar penghitungan. Salah satu versi Tobin’s Q yang dimodifikasi dan 

disederhanakan oleh James Tobin adalah sebagai berikut:  

 Tobin’s Q  = Total Market Value Of Firm / Total Asset Value Of Firm 
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2. Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang nilainya mempengaruhi 

variabel lain atau sering disebut dengan variabel prediktor. Dalam penelitian ini 

ada empat variabel independen yang terdiri dari: 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh para 

pengelola perusahaan, baik sebagai anggota direksi maupun anggota 

komisari. 

             KM =  
Jumlah saham dimiliki manajer

Jumlah saham beredar
 x100 

 

b. Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Konsentrasi kepemilikan 

pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 

 

             KI =  
Jumlah saham dimiliki institusional

Jumlah saham beredar
 x100 

 

c. Kepemilikan Asing 

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 

kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah 

Republik Indonesia.  Kepemilikan Asing diukur dengan ada tidaknya 
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saham yang dimiliki oleh Asing. Jika ada kepemilikan asing diberi nilai 1 

dan jika tidak ada kepemilikan asing diberi nilai 0. 

d. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan, 

baik sebagai anggota direksi maupun anggota komisari. 

             KP =  
Jumlah saham dimiliki konsentrasi kepemilikan publik

Jumlah saham beredar
 x100 

 

3.4 Alat Analisis 

3.4.1 Uji Hipotesis 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka 

persamaan regresi sebagai berikut: 

TQ = β0 + β1KM+ β2KI + β3KA + β4KP 

Dimana: 

β0  = Konstanta 

β1…4 = Slope 

TQ = Nilai Peusahaan 

KM = Kepemilikan manajerial 

KI  = Kepemilikan institusi 

KA = Kepemilikan asing 

KKP = Konsentrasi Kepemilikan public 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat uji statistik menggunakan regresi adalah datanya harus 

bersifat BLUE (best, linear, unbias, and Estimate). Agar data tersebut bersifat 

BLUE, maka perlu uji asumsi klasik. Adapun beberapa uji asumsi klasik yang 

akan digunakan diantaranya,  normalitas data, autokorelasi, multikoliniearitas, dan 

heteroskedastisitas. 

(1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang 

baik tentunya memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan 

analisis grafik atau dengan melihat probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis normal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonal. 

(2) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara residual periode t dengan residual pada periode t-1 (periode 

sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 
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berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2011). Untuk melihat adanya autokorelasi 

digunakan Durbin Watson Test (DW).  

Tabel III.1 

Keputusan Uji Durbin Watson (DW test) 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL ≤  d ≤ dU 

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

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-dU ≤ d ≤ 4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif 

Tidak ditolak dU < d < 4 - dU 

Sumber : Ghozali, 2011 

 

(3) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Ortogonal yang dimaksud adalah variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi 

adalah dengan mengamati nilai tolerance dan VIF. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah apabila nilai tolerance < 

0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. (Ghozali, 2011). 
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(4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atau observasi ke observasi yang 

lain. Jika varian residual satu observasi ke observasi lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homoskedastisitas. (Ghozali, 2011). Salah satu metode 

pengujian yang dapat digunakan adalah dengan Uji Park. Jika nilai t hitung <t 

tabel, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan Uji t. Uji t digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial atau individu untuk menyatakan menerima atau menolak hipotesis 

yang telah disusun yaitu dari hipotesis 1-4. Aturan pengambilan keputusan dalam 

pengujian hipotesis, yaitu : 

1) Jika t hitung > t tabel atau nilai sign. < alpha maka H0 ditolak dan 

H1 diterima dengan kata lain terdapat pengaruh variabel 

independen tertentu terhadap variabel dependen. 

2) Jika t hitung < t tabel atau nilai sign. > alpha maka H0 diterima dan 

H1 ditolak dengan kata lain tidak terdapat pengaruh variabel 

independen tertentu terhadap variabel dependen. 
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 3.4.4 Pengujian Koefisien Determinan (R
2
 atau R Square) 

Zain (2006) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R
2
) didefinisikan 

seperti mengukur kesesuaian (goodness of fit) dari persamaan regresi dengan 

memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) 

yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan (X). Nilai koefisien determinasi 

adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai R square kecil, berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Jika nilai R square mendekati 1, maka berarti variabel-variabel 

independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 


