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METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Jakarta (BEJ). Sampel penelitian adalah seluruh perusahaan non keuangan dari

tahun 2001 - 2004. Jumlah sampel tahun 2001,2002,2003,2004 adalah 225, 255,

259, 265 perusahaan. Sehingga jumlah data yang dianalisis dari tahun 2001 -2004
sebanyak 1004. Pemilihan perusahaan non keuangan dilakukan karena dalam
penelitian ini ada variabel debt ratio yang kurang sesuai jika diterapkan pada

perusahaankeuangan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat

asymmetric information dengan ukuran perusahaan sebagai proxynya, mekanisme

pengurang masalah agensi, dan efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi.

3.2.1 Tingkat AsymmetricInformation

Tingkat asymmetric information dalam penelitian ini menggunakan proxy

ukuran perusahaan. Pemakaian ukuran perusahaan merujuk pada Arbel dan Strebel

(1983). Ukuran perusahaan diukur dari nilai kapitalisasi pasar pada akhir tahun
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dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang masuk 20 besar nilai

kapitalisasi pasar akan mendapat skor 1 dan mendapat skor 0 untuk yang tidak

masuk dalam 20 besar. Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh resiko sistematis.

Semakin besar ukuran perusahaan biasanya resikonya semakin tinggi. Resiko

sistematis diperoleh dari nilai beta, untuk mendapatkan nilai beta dengan

menggunakan perhitungan return ekspektasi dan returnpasar.

3.2.2 Mekanisme Pengurang Masalah Agensi

Permasalahan agensi di Indonesia lebih terlihat merupakan konflik antara

pemegang saham mayoritas/manajer dan pemegang saham minoritas. Oleh karena

itu mekanisme seperti meningkatkan kepemilikan manajer, pemegang saham besar,

dan kepemilikan yang terkonsentrasi tidak cocok sebagai mekanisme pengurang

masalah agensi dengan konteks perusahaan publik di Indonesia. Mekanisme pasar

corporate control dalam bentuk akuisisi juga nampaknya tidakberjalan di Indonesia

karena sangat kuatnya posisi manajer. Oleh karena itu dalam penelitian ini,

mekanisme pengurang masalah agensi yang digunakan hanya tiga mekanisme yaitu:

3.2.2.1 Meningkatkan dividen

Deviden adalah variabel yang mencerminkan kemampuan perusahaan

untuk mendapatkan laba dan untuk memprediksi prospek peruasahaan dimasa yang

akan datang. Kebijakan deviden terkait juga dengan kesempatan investasi, apabila
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kesempatan investasi menjanjikan hasil pengembalian yang lebih besar daripada

pengembalian yang disyaratkan, para pemegang saham akan lebih senang jika

perusahaan menahan laba. Sebaliknya jika hasil pengembalian lebih kecil daripada

yang disyaratkan, mereka akan lebih suka jika deviden dibagikan. Deviden

merupakan salah satu dari cara pengurangan free cash flow. Menurut Jensen, et.al

(1993) dan Moh'd, et.al dalam Eminentia (2005) pembayaran deviden didefinisikan

sebagai DPR. Data untuk variabel ini diperoleh dari ICMD tahun 2001-2004 pada

bagian summaryoffinancial statement.

3.2.2.2 Meningkatkan porsi hutang

Kebijakan Utang adalah kebijakan untuk menentukan jumlah proporsi

hutang yang harus diambil oleh pihak manajer. Kebijakan utang juga

mempengaruhi resiko yang akan didapat oleh perusahaan. Porsi hutang dapat

dilihat dari debt ratio yang dihitung dari total debt dibagi dengan total asset.

Secara sistematis, debt ratio diformulakan :

PR = total debt

total asset

3.2.2.3 Adanya dewan komisaris independen.

Dewan komisaris independen dipilih oleh pemegang saham mayoritas

dengan persetujuan oleh pemegang saham minoritas. Menurut Weisbach (1988)

dalam Arifin (2005) menemukan bahwa jika dewan komisaris didominasi oleh
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anggota dari luar (independent board of director) maka monitoring dewan

komisaris terhadap manajer akan lebih efisien. Biasanya dewan komisaris

independen berasal dari akademisi. Komisaris independen merupakan variabel

dummy, nilai 1 jika ada komisaris independen dan 0 jika tidak ada

3.2.3 Efektifitas Mekanisme Pengurang Masalah Agensi

Efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi diukur dengan cumulative

abnormal return (CAR) saham selama satu tahun dari abnormal return (AR)

mingguan. AR mingguan dihitung dari return aktual mingguan dikurangi dengan

return pasar mingguan. Hari yang dijadikan dasar menghitung return mingguan

adalah hari rabu. Hari rabu dipilih karena secara umum pada hari itu perdagangan

cenderung normal tidak terimbas efek pola perdagangan mingguan.

Ri = LN ( Pn/Pn-1)

Rm = LN (pn/pn-1)

AR = Ri - Rm

CAR = £AR
Ket:

Ri = Return aktual mingguan
Pn = Harga saham minggu ini
Pn-1 = Harga saham minggu sebelumnya
Rm = Return pasar mingguan
pn = IHSG minggu ini
pn-1 = IHSG minggu sebelumnya
Ln = Log natural
AR = Abnormal Return

CAR = Cumulatif Abnormal Return
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3.3 Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data harga saham dan

Indeks Harga Saham Gabungan mingguan, besar dividen yang dibayarkan

perusahaan, laporan keuangan, struktur dewan komisaris independent dan

kapitalisasi pasar. Data diambil dari data based pasar modal baik dari Indonesian

Capital Market Directory maupun dari sumber yang lain.

3.4 Metode Analysis

Hipotesis menyatakan bahwa tingkat asymmetric information berpengaruh

terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi. Semakin kecil tingkat

asymmetric informationnya maka semakin efektifmekanismenya. Dalam persamaan

ini dimasukkan varibel control risiko sistematis (beta) yang menurut Capital Asset

Pricing Model-nya Sharpe (1964) merupakan factor yang signifikan berpengaruh

terhadap return saham. Persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis

ini adalah sebagai berikut.

CARi = a + pi DIVi + p2 DRi + p3 DKIi + p4DIVi*DAIi +

p5 DRi*DAIi + p6DKIi*DAIi + p7BETAj + Sj

dimana, CARj = cumulativeabnormal return mingguan saham i selama satu tahun

DIVj = dividendpayout ratio saham i

DRj = debt ratio yaitu ratio antara total hutang dengan total asset
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DKIj = variabel dummy komisaris independen, nilai 1 jika ada komisaris

independen dan 0 jika tidak ada

BETAj = risiko sistematis saham i

DAIj = dummy tingkat asymmetric information yaitu ukuran perusahaan

yang diukur berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan nilai 1 jika masuk 20

besar dan 0 jika tidak.

Hipotesis pertama akanterbukti jika koefisien p4, Ps, atau p6 positifsignifikan.

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama

(simultan) terhadap variabel dependen (kesulitan keuangan), digunakan T-test dan

F-test. Untuk menguji Hipotesis tersebut dengan menggunakan model OLS

(Oridinary Least Squares).

Model regresi berganda adalah model yang menggunakan lebih dari satu

variabel independent guna menduga variabel dependen. Model ini digunakan untuk

menguji seluruh hipotesis yang dilakukan. Uji ini dapat juga dilakukan dengan

melihat atau membandingkan P-value dari nilai F-hitung dibandingkan dengan

derajat kepercayaaan. Selanjutnya pengaruh tiap-tiap variabel secara individual diuji

dengan menggunakan uji t statistic yaitu membandingkan nilai t hitung terhadap t

table atau melihat nilai P value dari tiap-tiap nilai t hitung dan membandingkannya

dengan derajat kepercayaan.
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3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berarti ada hubungan tinier yang"sempurna" (pasti) di

antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Adanya

Multikolinearitas menyebabkan estimasi yang tidak tepat (Gujarati,1995). Suatu

model regresi dikatakan terkena multikolenearitas apabila terjadi hubungan tinier

yang perfect atau exact diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya

akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel

tak bebas. Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

Matrik Korelasi.

3.5.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk melihat hubungan yang

signifikan antar residual.

Dampak adanya autokorelasi menyebabkan varian yang bias dengan nilai

yang lebih kecil dari nilai yang sesungguhnya sehingga menyebabkan nilai It-

squared menjadi overestimated. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan uji

Q-Stat. Jika ada masalah autokorelasi dapat diselesaikan dengan menggunakan

Metode Newey-West Least Squares.
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3.5.3 Uji Heteroscedacity

Gejala heteroscedacity akan kelihatan ketika residual mempunyai varian

yang berbeda dari satu penelitian dengan penelitian yang lain. Adanya

heteroscedacity menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. Salah

satu untuk mendeteksi adanya heteroscedacity dengan menggunakan white

heteroscedacity.

Jika ada masalah heteroscedacity dapat diselesaikan dengan menggunakan

Metode White HAC. Akan tetapi jika masalah heteroscedacity juga diikuti dengan

masalah autokorelasi maka dapat diselesaikan dengan menggunakan Metode

Newey-WestLeast Squares.
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