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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan bagaimana suatu penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian merupakan 

cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek penelitian yang akan memandu 

peneliti tentang bagaimana urutan–urutan penelitian dilakukan yang juga 

meliputi teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardalis (2009:24) bahwa: 

desain penelitian merupakan suatu cara teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan 

sabar, hati-hati, serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan verifikatif. Menurut Wibisono (2005:21) “metode deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau suatu 

fenomena yang sedang terjadi”. Adapun definisi penelitian deskriptif menurut 

Nazir (2003 : 54) sebagai berikut: 

metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif 

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

Ciri-ciri metode deskriptif menurut Wirartha (2006 : 155) adalah sebagai 

berikut: 

a) Pada umumnya bersifat menyajikan potret keadaan yang biasa 

mengajukan hipotesis atau tidak 

b) Merancang pendekatannya, yang meliputi macam data, penentuan 

sampel, penentuan metode pengumpulan data, melatih para tenaga 

lapangan dan sebagainya 

c) Mengumpulkan data 
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d) Menyusun laporan 

 

Sementara itu, metode verifikatif digunakan untuk menguji ulang 

berdasarkan penelitian sebelumnya. Metode verifikatif dilakukan untuk menguji 

kebenaran atau teori yang telah ada bukan menciptakan teori baru. Menurut 

Hasan (2008 : 11) bahwa “penelitian yang bertujuan verifikatif yaitu menguji 

kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada sebelumnya”.  

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan 

dasar-dasar teori yang telah dipelajari, sedangkan analisis dilakukan melalui 

pendekatan kuantitatif dengan metode statistik yang relevan untuk menguji 

hipotesis. Menurut Sugiyono (2011 : 8) mengatakan bahwa: 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 

Berdasarkan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta yang ada di 

lapangan yang kemudian diolah, dianalisis, kemudian data diproses melalui 

pengujian hipotesis statistik sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Metode 

deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan struktur 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas pada BUSN Devisa 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 dan metode verifikatif digunakan untuk 

menguji ulang bagaimana  pengaruh struktur kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas pada BUSN Devisa yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena data yang diperoleh peneliti baik untuk struktur kepemilikan manajerial, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas adalah berupa angka. 

 

B. Operasionalisasi Variabel 
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Dalam sebuah penelitian dapat dipastikan terdapat variabel-variabel yang 

akan diteliti. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menjadi obyek 

pengamatan penelitian atau sering juga dikatakan sebagai faktor-faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2012 : 38) bahwa “variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan dikaji yaitu 2 

variabel bebas (independent variable) dan 1 variabel terikat (dependent variable). 

Variabel-variabel tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable/X) 

Menurut Suharso (2009 : 37) “variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan 

yang positif dan negatif”. Variabel Independen merupakan variabel bebas yang 

apabila hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi untuk 

menerangkan atau mempengaruhi keadaan variabel lainnya. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu struktur kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan. 

a. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana 

pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya 

sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham serta berperan 

aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan. Struktur 

kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen. 

b. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang 

dilihat dari total aset maupun penjualannya. Semakin besar total 
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aset/aktiva yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan Logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan 

karena sifatnya yang jangka panjang.  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable/Y) 

Menurut Sugiyono (2011 : 39) “variabel dependen atau variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mengukur tingkat 

keberhasilan dalam menghasilkan laba dengan rasio keuangan sebagai salah 

satu alat analisa. 

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio 

ROA (Return On Assets). ROA merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan dan menjadi rasio 

profitabilitas yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas lainnya dalam 

penilaian kondisi perusahaan.  

Selanjutnya ketiga variabel tersebut dioperasionalisasikan dalam tabel 

3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel  

 

No. Variabel Indikator Skala 

1. Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial 

(X1) 

Kepemilikan Manajerial  

=  % 
                            

                               
 Rasio 

2. Ukuran 

Perusahaan 

(X2) 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva 

Rasio 

3. Profitabilitas 

(Y) 
ROA= 

                  

            
 x 100% Rasio 



61 
 

Susi susilawati, 2017  
PENGARUG STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAN TERHADAP 
PROFITABILITAS (Studi Pada Bank Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) Tahun 2012-2016) 
Universitas pendidikan indoesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subyek yang akan diteliti. Sugiyono 

(2011 : 80) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya,” Menurut Arikunto (2010:173) “populasi sebagai keseluruhan 

obyek penelitian yang ada dalam wilayah penelitian”.  

Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan 

masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah 

BUSN Devisa yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 yang berjumlah 22 bank. 

Tabel 3.2 

Daftar BUSN Devisa yang Terdaftar di BEI 

No. Kode Bank Nama Bank 

1. INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

2. BBKP Bank Bukopin, Tbk 

3. BNBA Bank Bumi Arta, Tbk 

4. AGRO Bank BRI Agroniaga, Tbk 

5. BBCA Bank Central Asia, Tbk 

6. BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

7. MCOR Bank Cina Contruction Bank Indonesia, Tbk 

8. BDMN Bank Danamon, Tbk 

9. BAEK Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

10. BCIC Bank J Trust Indonesia, Tbk 

11. BNII Bank Maybank Indonesia, Tbk 

12. MAYA Bank Mayapada Internasional, Tbk 

13. MEGA Bank Mega, Tbk 

14. BABP Bank MNC Internasional, Tbk 

15. BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

16. NISP Bank OCBC NISP, Tbk 

17. BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 

18. PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 

19. BNLI Bank Permata, Tbk 

20. BKSW Bank QNB Indonesia, Tbk 

21. BSIM Bank Sinarmas, Tbk 

22. SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk 

 Sumber : www.idx.co.id 

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

Menurut Arikunto (2010:174) “sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. Menurut Sugiyono (2012 : 91) bahwa “sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Sesuai dengan pengertian ini maka pengambilan sampel harus diperhatikan agar 

pemilihan sampel tersebut benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan dalam 

penelitian dan dapat mewakili populasi. 

Terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan dalam sebuah 

penelitian. Teknik mengambil sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012 : 96) 

bahwa “purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.” 

Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Kriteria perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan sektor Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

b. Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang tidak delisting dari BEI 

tahun 2012-2016. 

Tabel 3.3 

Hasil Seleksi Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1. Data perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan 

sektor Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2016. 

22 

2. Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang delisting dari 

BEI tahun 2012-2016. 

(1) 

Jumlah sampel terseleksi 21 

 Sumber : diolah penulis 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dari total populasi sejumlah 22 

BUSN Devisa, diperoleh 21 bank yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 
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Selain itu, terdapat 5 data bank yang outlier sehingga harus dikeluarkan dari 

sampel penelitian yaitu Bank J Trust Indonesia, Tbk (BCIC), Bank Permata, Tbk 

(BNLI), Bank Of India Indonesia, Tbk (BSWD), Bank Artha Graha 

Internasional, Tbk (INPC), dan Bank Mayapada Internasional, Tbk (MAYA), 

sehingga jumlah sampel yang akan diteliti menjadi sejumlah 16 bank. Berikut ini 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

Tabel 3.4 

Daftar BUSN Devisa yang Terdaftar di BEI 

 yang Dijadikan Sampel Penelitian 

No. Kode Bank Nama Bank 

1. AGRO Bank BRI Agroniaga, Tbk 

2. BABP Bank MNC Internasional, Tbk 

3. BBCA Bank Central Asia, Tbk 

4. BBKP Bank Bukopin, Tbk 

5. BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

6. BDMN Bank Danamon, Tbk 

7. BKSW Bank QNB Indonesia, Tbk 

8. BNBA Bank Bumi Arta, Tbk 

9. BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

10. BNII Bank Maybank Indonesia, Tbk 

11. BSIM Bank Sinarmas, Tbk 

12. MCOR Bank Cina Contruction Bank Indonesia, Tbk 

13. MEGA Bank Mega, Tbk 

14. NISP Bank OCBC NISP, Tbk 

15. PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 

16. SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk 

Sumber : hasil pengolahan data 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian. Para peneliti tentunya akan lebih yakin terhadap 

integritas dari informasi mereka dengan mengambilnya dari sumber-sumber yang 

dianggap relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2011 : 225) bahwa “sumber sekunder adalah sumber yang 
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tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.” 

Data yang diperlukan untuk penelitian ini didapat dari Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang terdaftar di BEI, yaitu berupa laporan 

tahunan perbankan yang tercatat pada tahun 2012-2016. Data tersebut diperoleh 

dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi 

dokumentasi. Menurut Arikunto (2010:274), bahwa “metode dokumentasi adalah 

mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.” 

Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari 

perusahaan dalam hal ini berupa laporan tahunan Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) Devisa yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2016. 

 

E. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengolahan data untuk menafsirkan data yang telah diperoleh 

dari lapangan. Data-data yang sudah terkumpul selama penelitian selanjutnya 

akan diolah terlebih dahulu guna menyajikan informasi yang lebih mudah untuk 

diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut. Menurut Sugiyono (2011 : 244) 

mengatakan bahwa: 

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dna membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.” 

 

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan diinterpolasikan dalam proses 

pengolahan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

http://www.idx.co.id/
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statistik deskriptif dan analisis regresi linear multiple data panel. Analisis data 

yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi 

komputer yaitu program aplikasi Econometric Views (Eviews) versi 10.  

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau 

menggambarkan berbagai karakteristik data dan menganalisis suatu statistik 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2012 : 169), bahwa: 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi. 

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran mengenai mekanisme struktur kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas pada BUSN Devisa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.  

b. Analisis Regresi Linier Multiple 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

multiple dengan data panel. Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan 

antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). 

Tetapi sebelum melakukan analisis regresi, perlu adanya pengujian asumsi 

terhadap data yang harus dipenuhi. Pengujian ini sering dikenal dengan 

sebutan uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik terdiri dari: 

1) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-asumsi statistic 

pada analisis regresi linier. Pengujian asumsi klasik harus dilakukan untuk 
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menguji asumsi-asumsi yang ada dalam pemodelan analisis regresi. 

Maksud dilakukan uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar mampu 

memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai kaidah best, linier, 

unbiased and eslimator (BLUE). Adapun pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi 

data. Menurut Ghozali (2005 : 110) “model regresi yang baik adalah 

data yang berdistribusi normal atau mendekati normal.” Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas, variabel terikat, 

atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Menurut Hasan (2008 : 

32) mengatakan bahwa “jika datanya tidak berdistribusi normal maka 

yang digunakan adalah analisis data nonparametrik, sebaliknya jika 

yang berdistribusi normal maka yang digunakan adalah analisis data 

parametrik.”  

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-

Bera (JB). Uji Jarque-Bera adalah salah satu metode untuk menguji 

kenormalan data. Uji Jarque-Bera mempunyai distribusi Chi-Square 

dengan derajat bebas (df) = 2. Jika nilai statistik dari Jarque-Bera ini 

tidak signifikan (lebih kecil dari 2) atau nilai probabilitas (ρ) dari 

statistik Jarque-Bera lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

ditentukan (5%) maka hipotesis nol diterima bahwa residual 

mempunyai distribusi normal karena nilai statistik Jarque-Bera 

mendekati nol. Sebaliknya jika nilai statistik dari Jarque-Bera ini 

signifikan atau nilai probabilitas (ρ) dari statistik Jarque-Bera lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan (5%) maka kita menolak 

hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai 

statistik Jarque-Bera tidak sama dengan nol (Widarjono, 2010 : 113). 
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b) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2005 : 95) menyatakan  bahwa “pengujian 

autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).” Autokorelasi 

muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Menurut Widarjono (2010 : 99) metode Durbin-Watson 

merupakan metode yang banyak digunakan untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi. Uji Durbin-Watson memiliki kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

(1) Jika 0 < d <   , berarti terjadi autokorelasi positif 

(2) Jika    ≤ d ≤     berarti tidak ada keputusan 

(3) Jika     ≤ d ≤ (4 –   ), berarti tidak terjadi autokorelasi 

negatif/positif 

(4) Jika (4 –   ) ≤ d ≤ (4 –   ) berarti tidak ada keputusan 

(5) Jika (4 –   ) ≤ d ≤ 4, berarti terjadi autokorelasi negatif 

Berikut ini adalah daerah pengujian durbin watson: 

Autokorelasi 

positif 

Ragu-ragu Tidak ada 

autokorelasi 

Ragu-ragu Autokorelasi 

negatif 

 

Gambar 3.1. Statistik Durbin-Watson d 

Keterangan: 

dL = Durbin Tabel Lower 

0       2 

   

 

   

 

   

4-   

 

   

 

   

 

   

4-   

 

4 
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dU = Durbin Tabel Up 

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas 

menggunakan gambar 3.1. Dari gambar tersebut secara cepat dapat kita 

ketahui jika nilai d mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi. 

Sebaliknya jika nilai d mendekati 0 atau mendekati 4 maka diduga ada 

autokorelasi positif atau autokorelasi negatif. Setiap program komputer 

untuk regresi selalu memberi informasi statistik d. 

c) Uji Mutikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi yang sempurna, atau korelasi tidak sempurna tetapi relatif 

sangat tinggi pada variabel-variabel independen. Menurut  Umar (2005 

: 82) mengatakan bahwa: 

uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada 

model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat 

antar variabel independen, jika terjadi korelasi kuat, terdapat 

masalah multikolinearitas yang harus diatasi. 

 

Jika terdapat multikolinearitas sempurna maka akan berakibat 

koefisien regresi tidak dapat ditentukan, serta standar deviasi menjadi 

tidak terhingga. Jika terdapat multikolinearitas kurang sempurna maka 

koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi 

yang besar, sehingga koefisien-koefisien tidak dapat berakhir dengan 

mudah.  

Multikolinearitas bisa dideteksi dengan menggunakan uji 

korelasi linear antara variabel independen di dalam regresi. Sebagai 

aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup 

tinggi yaitu di atas 0,85 maka kita duga ada multikolinearitas dalam 

model. Sebaliknya jika koefisien korelasi kurang dari 0,85 maka kita 

duga model tidak mengandung unsur multikolinearitas (Widarjono, 

2010 : 77). 

d) Uji Heteroskedastisitas 
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Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Menurut Umar (2005 : 84) mengatakan bahwa : 

uji heteroskedastisitas  dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, jika varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut 

homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda 

disebut heterokedastisitas. 

 

Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode Glejser. 

Menurut Glejser dalam (Widarjono, 2010 : 85) mengatakan bahwa 

varian variabel gangguan nilainya tergantung dari variabel independen 

yang ada di dalam model. Mendeteksi masalah heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melakukan regresi fungsi-fungsi residual. Jika 

variabel independen secara statistik signifikan melalui uji t maka ada 

masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika variabel independen X 

tidak signifikan secara statistik maka model tidak mengandung masalah 

heteroskedastisitas. 

2) Model Analisis Regresi Linier Multiple 

Menurut Sugiyono (2011 : 149) menyatakan bahwa “analisis 

regresi linier digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan 

nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau 

diturunkan.” Model analisa data yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk 

menguji kebenaran dari dugaan sementara digunakan sebuah model 

matematik yang disebut model regresi linier multiple yang dirumuskan 

sebagai berikut:  

Ŷ = β0 + β1 X1 + β2 X2+ ɛ 

 (Widarjono, 2010 : 15)  

dimana : 

Ŷ  = Variabel Terikat  
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 X1, X2  = Variabel Bebas 

β0  =  Intercept 

β1, β2  = Koefisien-koefisien Regresi 

ɛ  = standard error of estimation 

Hubungan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fungsi 

regresi sebagai berikut:  

ROA = β0 + β1 KM + β2 SIZE + ɛ 

dimana : 

ROA = Return On Asset 

KM  = Kepemilikan Manajerial 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

β0  = Intercept 

β1, β2  = Koefisien-koefisien Regresi 

ɛ  = standard error of estimation 

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu model Common Effect, model Fixed Effect, 

dan model Random Effect.  

 

a) Common Effect 

Estimasi common effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. 

Hal ini cukup dilakukan dengan mengkombinasikan data time series dan 

data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan entitas 

(individu). Pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Dalam pendekatan 

entitas ini, tidak dipelihatkan dimensi individu maupun waktu. 

Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai 

kurun waktu. 

b) Fixed Effect 
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Fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk mendapatkan adanya perbedaan 

intersep (Rohmana, 2010 : 232). Model fixed effect ini memiliki 

kelemahan yaitu kemungkinan terjadinya multikolinearitas sangat besar, 

kemudian ketika menggunakan terlalu banyak variabel dummy dapat 

menyebabkan kehilangan banyak derajat kebebasan dari model, yang 

nantinya dapat mempengaruhi kesesuaian model regresi, serta adanya 

kemunculan variabel lain yang berubah sepanjang waktu dapat 

menyebabkan estimasi dengan variabel dummy tidak dapat menjelaskan 

efek dari variabel tersebut. 

c) Random Effect 

Random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed 

effect yang menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan ketika 

variabel dummy digunakan. Dalam model random effect, residual antar 

waktu dan variabel mungkin dapat saling berhubungan. Pada model 

random effect, β0 dianggap bersifat acak/random. Model random effect ini 

dapat dilakukan apabila objek data silang (cross section) lebih banyak 

daripada banyaknya koefisien/variabel yang dianalisis. 

Menurut Rohmana (2013 : 241) terdapat tiga uji yang digunakan 

untuk memilih ketiga teknik analisis linier multiple manakah yang paling 

cocok digunakan apakah common effect, model fixed effect, dan model 

random effect yaitu: 

a) Uji F atau Uji Chow 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah regresi data panel lebih 

baik menggunakan fixed effect method daripada menggunakan common 

effect method. Adapun uji statistik yang dapat digunakan yaitu : 

F = 

         
 

    
   

 

(Rohmana, 2010 : 241) 
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Dimana RSS1 merupakan residual sum of square teknik tanpa 

variabel dummy dan RSS2 merupakan residual sum of square teknik fixed 

effect dengan variabel dummy. Sedangkan n adalah jumlah observasi 

penelitian, k banyaknya parameter dalam model fixed effect dan m 

merupakan jumlah retriksi atau pembatasan dalam model tanpa variabel 

dummy. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F 

dengan derajat kebebasan (df) sebanyak m atau (k-1) untuk numerator dan 

sebanyak n-k untuk dumerator. Adapun hipotesis yang digunakan dalam 

uji F atau uji Chow ini adalah: 

H0  : model mengikuti model common effect 

H1 : model mengikuti model fixed effect 

Menurut Rohmana (2012 : 242) adalah F-test maupun Chi-square 

tidak signifikan (p-value > 5%) maka H0 diterima sehingga menggunakan 

model common effect. Sedangkan apabila p-value < 5% maka H0 ditolak 

dan H1 diterima sehingga model yang digunakan adalah fixed effect. 

b) Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model mana yang 

paling baik digunakan antara fixed effect model (FEM). Pengujian ini 

dilakukan apabila sebelumnya fixed effect dinilai lebih efisien digunakan 

dibandingkan dengan common effect pada uji Chow. Statistik uji Hausman 

ini mengikuti distribusi statistik Chi-square dengan derajat kebebasan 

sebanyak jumlah variabel bebas. Jika nilai statistik Hausman lebih besar 

dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect, 

sedangkan apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya 

maka model yang paling tepat adalah model random effect (Rohmana, 

2012 : 242). 

Hipotesis yang dapat digunakan dalam uji Hausman adalah: 

H0  : model mengikuti model random effect 

H1 : model mengikuti model fixed effect 
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Apabila p-value > 5% maka H0 dapat diterima dan H1 ditolak, 

sehingga model yang paling baik digunakan adalah model random effect 

dan jika p-value < 5% maka H0 ditolak (Rohmana, 2012 : 245). 

c) Uji Langerange Multiplier (Uji LM) 

Uji Langerange Multiplier ini digunakan untuk mengetahui model 

mana yang paling tepat digunakan antara common effect dengan model 

random effect (REM). Uji LM dilakukan berdasarkan pada distribusi 

normal chi-square dengan derajat kebebasan dari jumlah variabel 

independen. Uji statistik LM ini dapat dihitung dengan cara: 

LM = 
  

  (   )
[
∑ (  ̅ 
 
   

∑ ∑    
  

   
 
   

  ]
 

 

(Rohmana, 2012 : 243) 

Dimana n merupakan jumlah observer, T jumlah periode waktu 

sedangkan e adalah residual metode OLS data panel. Dalam uji LM, 

hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0  : model mengikuti model random effect 

H1 : model mengikuti model  common effect 

Apabila nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis statistik chi-

square maka hipotesis nol ditolak (Rohmana, 2012 : 243).  Sehingga 

Random Effect Method (REM) tidak dapat digunakan dalam melakukan 

regresi data panel. 

 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel 

yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan 

yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar 

dan oleh karena itu harus ditolak. Menurut Umar (2005 : 104) mendefinisikan 

hipotesis sebagai: 
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suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan 

penyelidikan selanjutnya berdasarkan teori di atas peneliti merumuskan 

hipotesis untuk penelitian ini, hipotesis yang telah dirumuskan kemudian 

harus diuji. 

 

Untuk analisis regresi nilai berganda pengujian hipotesisnya dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat. . Langkah-langkah dalam perumusan hipotesis yaitu: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

H0 = β1 = β2, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha = β1 ≠ β2, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

b. Mencari nilai F hitung dan nilai F tabel . Nilai F tabel berdasarkan 

besarnya α, biasanya dipilih 5% atau 0,05. Uji F adalah membandingkan 

Fhitung dan Ftabel. Adapun rumus F hitung sebagai berikut: 

F = 

  (   )

 
  ( )

(     )

 

Sudjana (2005 : 355) 

dimana: 

F  = Nilai Fhitung 

JK(Reg) = Jumlah kuadrat regresi 

JK (s)   = Jumlah kuadrat sisa (Residual) 

k    = Jumlah variabel bebas 

n   = Jumlah anggota sampel 

c. Keputusan menolak atau menerima H0 sebagai berikut: 
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Jika F hitung > F tabel atau nilai sig < taraf signifikansi 0,05 atau 5%, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika F hitung ≤ F tabel atau nilai sig > taraf signifikansi 0,05 atau 5% , 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Serta menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel x 

terhadap variabel y. Adapun langkah-langkah untuk pengujian tersebut 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 :  β1 = 0, artinya masing-masing variabel Xi tidak berpengaruh 

positif terhadap variabel Y, dimana i =1,2 

Ha :  β1 > 0, artinya masing-masing variabel Xi berpengaruh positif 

terhadap variabel Y, dimana i =1,2 

2) Untuk menguji hipotesis secara parsial dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

t = 
  

   
 

Sudjana (2005 : 388) 

Keterangan : 

t     = Uji t hitung 

bi     = Koefisien regresi 

Sbi = Standar deviasi regresi setelah diperoleh t hitung, selanjutnya 

bandingkan dengan t kritis dengan α disesuaikan. 

3) Setelah diperoleh t hitung, selanjutnya dibandingkan dengan t kritis 

dengan α disesuaikan. 

4) Kriteria uji t : 
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Jika nilai t hitung < nilai t kritis, maka H0 diterima atau menolak Ha, 

artinya artinya masing-masing variabel Xi tidak berpengaruh positif 

terhadap variabel Y, dimana i =1,2. 

Jika nilai t hitung > nilai t kritis, maka H0 ditolak atau menerima Ha, 

artinya masing-masing variabel Xi berpengaruh positif terhadap 

variabel Y, dimana i =1,2. 


