
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahan - perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Jakarta ( BEJ ). Sampel penelitian adalah seluruh perusahaan non-

keuangan dari tahun 2001 - 2004. penelitian perusahaan non keuangan

dilakukan karena dalam peneiiti? i ini ada variabel debt ratio yang kurang pas

jika diterapkan pada perusahaan keuangan. Sampel dimulai tahun 2001 karena

data tentang skor corporate governance baru ada sejak tahun 2001.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai

corporate governance, mekanisme pengurang masalah agensi, dan efektifitas

mekanisme pengurang masalah agensi.

3.2.1 Nilai corporate governance

Nilai corporate governance dalam penelitian ini mengambil hasil

penilaian majalah SWA dan IICG. Nilai tersebut disususn berdasarkan 7

(tujuh ) kriteria :

1. Komitmen perseroan terhadap corporate governance,

2. Kelaksanaan RUPS dan minority shareholders,

3. Dewan komisaris,

4. Struktur direksi,

5. Hubungan dengan stakeholders,
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2. Kelaksanaan RUPS dan minority shareholders,

3. Dewan komisaris,

4. Struktur direksi,

5. Hubungan dengan stakeholders,

6. Transparansi dan akuntabilitas, dan

7. Tanggapan terhadap riset IICG.

Bobot untuk ketujuh criteria tersebut berturut - turut adalah : 0,10; 0,15;

0,25; 0,15; 0,15; 0,15; dan 0,05. nilai corporate governance akan dibuat

variable dummy dimana akan mendapat nilai 1 jika nilai corporate

governance-nya niasuk kriteria baik dan nilai 0 jika nilainya tidak masuk

kriteria baik.

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

perusaliaan publik di Indonesia. Mekanisme pasar corporate governance

dalam bentuk akuisisi juga nampaknya tidak berjalan di Indonesia karena

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

mekanisme pengurang masalah agensi yang digunakan hanya tiga

mekanisme yaitu : meningkatkan Deviden, meningkatkan porsi hutang, dan

adanya dewan komisaris independent.
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a. Deviden Payout Ratio ( DI 1)

DPR merupakan rasio pembayaran Deviden yang diukur dengan

prosentase labayang dibayarkan dalam bentuk Deviden.

Rumus DPR : Deviden per lemabar saham / laba per lembar saham

b. Debt ratio

Debt ratio merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang

dinyatakan dalam persentase. Debt ratio mengukur berapa persen aset

perusahaan yang dibelanjai dengan hutang.

Rumus debt ratio : total hutang / total aktiva

c. Dewan Komisaris Independen

Komisaris yang diharapkan dapat menjaga dan memberdayakan

independensi fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan.

Komisaris independen harus ditunjuk melalui mekanisme dan proses

yang independen sehingga memungkinkan untuk bertindak secara

independen pula.

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 actual mingguan

dikurangi dengan return pasar mingguan. Penggunaan return pasar

mingguan dikarenakan agar tidak terpengaruh pada trend pasar. Hari yang

dijadikan dasar menghitung return mingguan adalah hari Rabu. Hari Rabu
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dipilih karena secara umum pada hari itu perdagangan cenderung normal

tidak terimbas efek pola perdagangan mingguan.

Rumus : Ri = LN ( Pn/Pn-1 )

Rm = LN(Pn/Pn-l )

ARj = R, - Rm

CAR; = I AR;

Ket:

Ri = Return saham i

Rm = Return pasar

ARi = abnormal return saham i

CAR; = cumulative abnormal return saham i

LN = log natural

Pn = harga saham pada minggu ke-n

Pn-1 = harga saham pada minggu n-1

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data harga saham

dan Indcks Harga Saham Gabungan mingguan, besar deviden yang

dibayarkan perusahaan, laporan keuangan, struktur dewan komisaris, dan

nilai corporate governance. Data nilai corporate governance diambil dari

majalah SWA sementara data lainnya diambil dari data based pasar modal

baik dari Indonesian Capital Market Directory maupun dari sumber lain.

3.4 Metode Analisis

Hipotesis menyatakan bahwa nilai corporate governance

berpengaruh positif terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah
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agensi. Uji hipotesis ini menggunakan persamaan regresi berikut. Dalam

persamaan ini dimasukkan variabel kontrol risiko sistematis (beta) yang

menurut Capital Asset Pricing Model-nya Sharpe (1964) merupakan faktor

yang signifikanberpengaruh terhadap return saham.

CAR| = a + p, DIVi + p2 DR, + p3 DKI, + [34 DIVj * DCG, + p\ DR, *

DCG, + p6 DKI, * DCG, + p7 BETA + e,

Dimana, CAR; = cumulative abnonnal return mingguan saham i selama satu

tahun

DIVj = Devidend payout ratio saham i

DR i = debt ratio yaitu rasio antara total hutang dengan total

asset

DKI; = variabel dummy komisaris independen, nilai 1 jika ada

komisaris independen dan 0 jika tidak ada

DCGi = variabel dummy nilai corporate governance, nilai 1 jika

termasuk kelompok baik dan 0 jika tidak

BETAj = risiko sistematis saham i

Hipotesis akan terbukti jika kosfisien fat Ps atau P6 positif signifikan.

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap

variabel dependen, digunakan T-test dan F-test. Untuk menguji hipotesis

tersebut digunakan model OLS (Original Least Square).

Model regresi berganda adalah model yang menggunakan lebih dari

satu variabel independent guna menduga variabel dependen. Model ini

digunakan untk menguji seluruh hipotesis yang dirumuskan. Uji ini juga
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dapat dilakukan dengan melihat atau membandingkan P-value dari nilai F-

hitung dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Selanjutnya pengaruh tiap

- tiap variabel secara individual diuji dengan menggunakan uji t statistik,

yaitu membandingkan nilai t-hitung terhadap t-tabel atau melihat P-value

dari nilai t-hitung dibandingkan dengan derajat kepercayaan.

3.5 Uji Asumsi KJasik

3.5.1 Uji Multikohnearitas

Uji Multikohnearitas berarti ada hubungan linier yang pasti di antara

beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Adanya

mulfikolinearitas menyebabkan estimasi yang tidak tepat. Suatu model

regresi dikatakan terkena multikohnearitas apabila terjadi hubungan linear

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. Jika ada masalah multikolinearitas,

untuk menghilangkaimya salah satu variabel dihilangkan kecuali jika

landasan teorinya kuat.

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 R-squared menjadi overestimated. Untuk

mendeteksi adanya autokorelasi dengan uji Q-stat. Jika ada masalah
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autokorelasi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Newey-West

Least Squares.

3.5.3 Uji Heteroscedasticity

Gejala heteroscedasticity akan kelihatan ketika residual mempunyai

varian yang berbeda dari satu penelitian dengan penelitian yang lain.

Adanya heteroscedasticity menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi

tidak efisien. Cara untuk mendeteksi adanya heteroscedasticity dengan

menggunakan white heteroscedasticity. Akan tetapi jika masalah

heteroscedacity juga diikuti dengan masalah autokorelasi maka dapat

diselesaikan dengan menggum (can metode Newey-West Least Squares.


