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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau taktik 

sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu 

permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Sugiyono (2017:2) definisi metode penelitian adalah: 

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”. 

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan 

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan 

laporan penelitian. Dalam penyususnan skripsi ini metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis verifikatif. 

Menurut Sugiyono (2014:86) metode penelitian deskriptif adalah sebagai 

berikut: 

“Metode penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

denganvariabel lain.” 



43 
 

 

Sedangkan Menurut Muri Yusuf (2014:62) pendekatan deskriptif adalah : 

“salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara 

sistemati, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.” 

 Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui  

bagaimana Employee Stock Ownership Program, Harga Eksekusi, dan Kinerja 

Perusahaan pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

 Sedangkan Metode Verifikatif menurut Sugiyono (2014:55) adalah 

sebagai berikut: 

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya untuk 

menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan statistic yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel X1dan X2terhadap Y. Verifikatif berarti menguji teori 

dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau tidak”. 

 

  Dalam penelitian ini, pendekatan digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Employee Stock Ownership Program, Harga Eksekusi terhadap Kinerja 

Perusahaan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 

3.2 Objek penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian. Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, dianalisis, dan 

dikaji. 
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Menurut Sugiyono (2014:41) pengertian objek penelitian adalah: 

“Suatu saran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu tentang suatu hal subjektif, valid, dan reliabletentang suatu hal 

(variabel tertentu).” 

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang ditetapkan oleh penulis sesuai 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Employee Stock Ownership 

Program, Harga Eksekusi, dan Kinerja Perusahaan. 

3.3      Unit Analisis dan Unit Observasi 

3.3.1  Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah perusahaan atau 

intuisi. Dalam hal ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

3.3.2 Unit Observasi 

Dalam penelitian ini unit observasinya adalah laporan keuangan tahunan 

perusahaan pertambangan periode 2012-2016  yang telah diaudit. 

3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Definisi Variabel dan Pengukurannya 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel adalah sebagai berikut: 

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sedangkan menurut azuar dkk. (2014:21) pengertian variabel adalah: 
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“suatu sifat-sifat yang dipelajari,suatu symbol atau lambang yang padanya 

melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau 

perbedaan nilai” 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas 

(independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Berdasarkan 

judul penelitian yaitu “pengaruh Employee Stock Ownership Program dan Harga 

Eksekusi terhadap Kinerja Perusahaan.” maka definisi dari setiap variabel adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1.1  Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel Bebas (Independent Variable) 

adalah:  

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.  

Dalam Penelitian terdapat dua variabel bebas (independent variabel) yang 

diteliti yaitu: 

1. Employee Stock Ownership Program 

Menurut Bonifasius (2016:119) Employee Stock Ownership 

Program adalah: 

“pemberian hak karyawan dalam membeli saham perusahaan 

tempat dirinya bekerja setelah periode kerja tertentu dengan 

kebijakan perusahaan”.  

ESOP ini merupakan program yang dirancang untuk  movitasi 

karyawan dalam meningkatkan loyalitas. Karyawan yang memiliki 
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saham perusahaan dimana dirinya bekerja akan lebih menimbulkan 

rasa miliki perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja 

perusahaan. 

2. Harga Eksekusi 

Menurut bonafasius (2016:131) Harga Eksekusi adalah: 

“harga yang ditetapkan pada 100% (seratus persen) harga pasar 

wajar saham pada  saat pemberian program ESOP”. 

Harga eksekusi yang digunakan sebagai harga referensi dalam 

pelaksanaan ESOP khususnya di tahap pengumuman terbentuk 

berdasarkan harga pasar saham perusahaan menjelang pengumuman. 

Harga eksekusi ini memiliki potensi keuntungan dijadikan sebagai 

pedoman dasar untuk membandingkan dengan harga pasar di tahun 

berikutnya, sehingga karyawan yang sudah menerima ESOP secara 

otomatis mereka merasa sudah memiliki saham perusahaan dan 

berusaha meningkatkan harga pasar saham dengan cara meningkatkan 

kinerja dan nilai perusahaan tempat mereka bekerja. 

3.4.1.2 Variabel Bebas (Dependent Variabel) 

Menurut Sugiyono (2017:39), Variabel Terikat (Dependent Variable) 

adalah:  

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas”. 

Dalam penelitian ini Variabel terikat (dependent variabel) yang akan 

diteliti yaitu kinerja perusahaan. 
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Menurut Irham Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa kinerja perusahaan 

adalah: 

“suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. 

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan salah satu analasis 

profitabilitas yaitu return on asset (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalu asetnya. 

3.4.2 Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, 

konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam 

operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi 

variabel 

Dimensi  Pengukuran Skala 

1. 

Employee 

Stock 

Ownership 

Program  

(x1) 

pemberian hak 

karyawan dalam 

membeli saham 

perusahaan 

tempat dirinya 

bekerja setelah 

periode kerja 

tertentu dengan 

kebijakan 

perusahaan. 

(bonifasius, 

2016:119) 

 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑜𝑝𝑠𝑖 = 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑝𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑖𝑏𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛

keseluruhan jumlah saham yang 
dimiliki perusahaan

 

(Wahidahwati, 2017) 

Rasio 

2 Harga 

Eksekusi 

(X2) 

harga yang 

ditetapkan pada 

100% (seratus 

 Exercise price = 

Ln harga eksekusi 

Rasio 
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persen) harga 

pasar wajar 

saham pada  

saat pemberian 

program ESOP. 

(Bonafasisus, 

2016:2013) 

 

(Wahidahwati, 2017) 

3 Kinerja 

perusahaa

n 

suatu analisis 

yang dilakukan 

untuk melihat 

sejauh mana 

suatu 

perusahaan 

telah 

melaksanakan 

dengan 

menggunakan 

aturan-aturan 

pelaksanaan 

keuangan secara 

baik dan benar 

(Irham Fahmi, 

2012:2) 

Profitabi

litias 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝐸𝑇 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝐸𝑇
 𝑥 100% 

 
Rasio 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:80) pengertian populasi adalah: 

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016. 

 

Table 3.2 
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Populasi penelitian 

No. 
kode 

perusahaan 
Kriteria 1 Kriteria 2 

sample 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 ADRO √ √ √ √ √ - - - - -   

2 ARII √ √ √ √ √ - - - - -   

3 ATPK √ √ √ √ √ - - - - -   

4 BORN √ √ √ √ √ - - - - -   

5 BSSR √ √ √ √ √ - - - - -   

6 BUMI √ √ √ √ √ - - - - -   

7 BYAN √ √ √ √ √ - - - - -   

8 DEWA √ √ √ √ √ - - - - -   

9 DOID √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 FIRE √ √ √ √ √ - - - - -   

11 GEMS √ √ √ √ √ - - - - -   

12 GTBO √ √ √ √ √ - - - - -   

13 HRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 ITMG √ √ √ √ √ - - - - -   

15 KKGI √ √ √ √ √ - - - - -   

16 MBAP - - √ √ √ - - - - -   

17 APEX √ √ √ √ √ - - - - -   

18 PKPK √ √ √ √ √ - - - - -   

19 PTBA √ √ √ √ √ - - - - -   

20 PTRO √ √ √ √ √ - - - - -   

21 SMMT √ √ √ √ √ - - - - -   

22 TOBA √ √ √ √ √ - - - - -   

23 ARTI  √ √ √ √ √ - - - - -   

24 BIPI √ √ √ √ √ - - - - -   

25 ELSA √ √ √ √ √ - - - - -   

26 ENRG √ √ √ √ √ - - - - -   

27 ESSA √ √ √ √ √ - - - - -   

28 MEDC √ √ √ √ √ - - - - -   

29 RUIS √ √ √ √ √ - - - - -   

30 ANTM √ √ √ √ √ - - - - -   

31 CITA √ √ √ √ √ - - - - -   

32 CKRA √ √ √ √ √ - - - - -   

33 DKFT √ √ √ √ √ - - - - -   

34 INCO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 MDKA √ √ √ √ √ - - - - -   

36 PSAB √ √ √ √ √ - - - - -   

37 SMRU √ √ √ √ √ - - - - -   
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38 TINS √ √ √ √ √ - - - - -   

39 ZINC √ √ √ √ √ - - - - -   

40 CTTH √ √ √ √ √ - - - - -   

41 MITI √ √ √ √ √ - - - - -   

Sumber : www.idx.com, diolah 2019 

3.5.2 Teknik Sampling 

Sampling dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data 

yang sifatnya tidak menyeluruh yaitu mencakup seluruh obyek penelitian 

(populasi) tetapi hanya sebagian dari populasi saja. 

Menurut Sugiyono (2017:81) teknik sampling adalah: 

“Merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan”. 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik non probability sampling. 

. Menurut Sugiyono (2017:84) non probability sampling adalah: 

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel”. 

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. 

Adapun kritera-kriteria pemilihan sampel terdiri dari: 

1. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan secara 

berturut-turut pada periode 2012-2016. 

2. Perusahaan Petambangan yang menerangkan ESOP pada tahun 2012-

2016 

http://www.idx.com/
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Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, daftar pemilihan perusahaan yang 

dijadikan sampel sebagai berikut: 

Table 3.3 

Kriteria Sampel 

Kriteria pemilihan sampel Jumlah perusahaan 

Populasi awal (perusahaan Pertambangan 

yang terdaftar di BEI 2012-2016) 

42 

Dikurangi: 

Perusahaan yang tidak menerapkan ESOP 

(38) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 3 

 

3.5.3 Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, sampel yang terpilih adalah perusahaan  sector 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016 secara berturut-turut dan memiliki kriteria tertentu yang 

mendukung penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah: 

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”. 

 

 Daftar yang menjadi sampel dalam perusahaan Sektor Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia disajikan pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 3.4 
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Daftar perusahaan yang dijadikan Sampel 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 

2. APEX Apexindo Tbk. 

3. INCO Vale Indonesia Tbk 

      Sumber: Data diolah tahun 2018 

3.6 Data penelitian 

3.6.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan 

historis yang telah tersusun dalam laporan keuangan tahunan yang diperoleh di 

situs internet yaitu www.idx.co.id dan www.sahamok.com. 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data adalah: 

“Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data”. 

Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini 

yaitu Penelitian Kepustakaan. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh 

berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan 

acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan 

mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga 

berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data-data sekunder yang 

berhubungan dengan objek yang akan penulis. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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3.7 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017:147) yang dimaksud teknik analisis data adalah: 

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”. 

 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh  Employee Stock Ownership Porgram dan Harga Eksekusi 

terhadap Kinerja Perusahaan. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.  

3.7.1 Analisis deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:147) analisis 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”. 

Analisis deskriptif ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana 

pengaruh Employee Stock Ownership Program, Harga Eksekusi, dan Kinerja 

Perusahaan. Berikut analisis deskriptif untuk Employee Stock Ownership 

Program, Harga Eksekusi, dan Kinerja Perusahaan. 

1. Kriteria Penilaian Employee Stock Ownership Program 

a. Menentukan jumlah saham yanhg dimiliki oleh manajer atau karyawan 

dalam periode pengamatan. 

b. Menentukan jumlah saham yang beredar pada periode pengamatan. 
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c. Menghitung ESOP dengan rumus sebagai berikut : 

𝐸𝑆𝑂𝑃 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑝𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑖𝑏𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛

keseluruhan jumlah saham yang 
dimiliki perusahaan

 

d. Menentukan 5 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. 

e. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = (nilai maks–nilai 

min). 

f. Menentukan Range (jarak interval kelas) = 
nilai mak−nilai min

5 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

g. Membuat tabel Interval dengan jumlah 5 kriteria 

h. Menentukan nilai rata-rata pada setiap variabel penelitian. 

i. Membuat rata- rata berada pada kriteria yang mana. 

Table 3.7 

Kriteria Penilaian ESOP 

Sangat rendah Batas bawah (nilai min) (range) Batas atas 1 

Rendah (batas atas 1) + 0,01 (range) Batas atas 2 

Sedang (batas atas 2) + 0,01 (range) Batas atas 3 

Tinggi (batas atas 3) + 0,01 (range) Batas atas 4 

Sangat Tinggi (batas atas 4) + 0,01 (range) Batas atas 5 (Nilai 

maks) 

 

 Keterangan: 

Batas atas 1 = batas bawah (nilai min) + (range) 

Batas atas 2 = (batas atas 1 + 0,01) + (range) 

Batas atas 3 = (batas atas 2 + 0,01) + (range) 

Batas atas 4 = (batas atas 3 + 0,01) + (range) 
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Batas atas 5 = (batas atas 4 + 0,01) + (range)= Nilai Maksimum 

2. Kriteria Penilaian Harga Eksekusi 

a. Mencari harga eksekusi pada perusahaan di periode pengamatan. 

b. Menghitung besarnya harga eksekusi dengan rumus sebagai berikut : 

Harga eksekusi = Ln harga eksekusi 

c. Menentukan 5 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan  

sangat rendah. 

d. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = (nilai maks–nilai 

min). 

e. Menentukan Range (jarak interval kelas) = 
nilai mak−nilai min

5 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

f. Membuat tabel Interval dengan jumlah 5 kriteria. 

g. Menentukan nilai rata-rata pada setiap variabel penelitian. 

h. Membuat rata- rata berada pada kriteria yang mana. 

Table 3.7 

Kriteria Penilaian Harga Eksekusi 

Sangat rendah Batas bawah (nilai min) (range) Batas atas 1 

Rendah  (batas atas 1) + 0,01 (range) Batas atas 2 

Sedang (batas atas 2) + 0,01 (range) Batas atas 3 

Tinggi (batas atas 3) + 0,01 (range) Batas atas 4 

Sangat Tinggi (batas atas 4) + 0,01 (range) Batas atas 5 (Nilai 

maks) 

 

 

Keterangan: 
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Batas atas 1 = batas bawah (nilai min) + (range) 

Batas atas 2 = (batas atas 1 + 0,01) + (range) 

Batas atas 3 = (batas atas 2 + 0,01) + (range) 

Batas atas 4 = (batas atas 3 + 0,01) + (range) 

Batas atas 5 = (batas atas 4 + 0,01) + (range)= Nilai Maksimum 

3. Kriteria Penilaian Kinerja Perusahaan 

a. Menentukan earning after tax perusahaan pada periode pengamatan 

b. Menentukan total asset perusahaan pada periode pengamatan 

c. Menghitung besarnya ROA dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝐸𝑇 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝐸𝑇
 𝑥 100% 

 

d. Menentukan 5 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah. 

e. Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = (nilai maks–

nilai min). 

f. Menentukan Range (jarak interval kelas) = 
nilai mak−nilai min

5 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

g. Membuat tabel Interval dengan jumlah 5 kriteria 

h. Menentukan nilai rata-rata pada setiap variabel penelitian. 

i. Membuat rata- rata berada pada kriteria yang mana. 

 

 

 

 

Table 3.7 
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Kriteria Penilaian Harga Eksekusi 

Sangat 

rendah 

Batas bawah (nilai min) (range) Batas atas 1 

Rendah  (batas atas 1) + 0,01 (range) Batas atas 2 

Sedang (batas atas 2) + 0,01 (range) Batas atas 3 

Tinggi (batas atas 3) + 0,01 (range) Batas atas 4 

Sangat 

Tinggi 

(batas atas 4) + 0,01 (range) Batas atas 5 (Nilai 

maks) 

 

Keterangan: 

Batas atas 1 = batas bawah (nilai min) + (range) 

Batas atas 2 = (batas atas 1 + 0,01) + (range) 

Batas atas 3 = (batas atas 2 + 0,01) + (range) 

Batas atas 4 = (batas atas 3 + 0,01) + (range) 

Batas atas 5 = (batas atas 4 + 0,01) + (range)= Nilai Maksimum 

3.7.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang berarti menguji kebenaran teori yang sudah ada, yaitu 

dengan menganalisis seberapa besar pengaruh Employee Stock Ownership 

Program dan Harga Eksekusi secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja 

Perusahaan pada perusahaan Pertambangan Sub yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 
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Analisis verikatif dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi 

data panel yang menggunakan aplikasi Eviews 10. Langkah-langkah pengujian 

statistik dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Analisis asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi 

linier, yaitu penaksiran tidak bias dan terbaik atau sering disingkat BLUE (Best 

Linier UnbiasEstimate). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar 

kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, di antaranya adalah uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi 

variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan 

oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendakati normal, 

sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian 

normalitas data menggunakan Test Normality Kolmogorov -Smirnov 

dalam program SPSS. 

Menurut Ghozali (2011: 160) uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan f 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan 

variabel terikat berdistribusi normal.  
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Menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011:105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel 

independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

kolerasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen 

saling berkolerasi, maka variabel- variabel ini tidak orthogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi 

antar semua variabel independen sama dengan nol. 

Menurut Imam Ghozali(2013:106) variabilitas variabel bebas 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur 

oleh nilai cut off multikolinieritas sebesar VIF ≥ 10 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

− Jika VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinieritas. 

− Jika VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji 

heteroskedastisitas adalah grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel 

terikat, yaitu ZPRED (sumbu X) dengan residualnya SRESID (sumbu 
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Y). Apabila titik-titik menyebar secara acak dan tersebut baik di atas 

maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk 

memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas.(Imam 

Ghozali, 2013:139-140). 

Menurut Danang Sunyoto (2013:90) menejelaskan uji 

heteroskedastisidas sebagai berikut: 

"Dalam persamaan regresi beranda perlu juga diuji mengenai sama 

atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama 

disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama 

atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi 

yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas". 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut Heterodastisitas. Persamaan regresi yang baik 

adalah jika tidak terjadi heterodastisitas. 

3.8 Analisis Regresi Data Panel 

  Dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel atau pooled data. 

Analisis dengan menggunakan data panel merupakan kombinasi antara deret 

waktu atau time series data dan kerat lintang atau cross section data. 

Menurut Basuki dan Prawoto (2017:275) menyatakan bahwa: 

“Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dan 

data silang (cross section). Data time series merupakan data yang terdiri atas 

satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam 
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kurun waktu tertentu. Sedangkan, data cross section merupakan data 

observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.” 

 

Pemilihan data panel dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data 

time series dan data cross section. Penggunaan data time series dalam penelitian 

ini, yakni pada periode triwulan dalam waktu lima tahun, dari tahun 2012-2016. 

Sedangkan penggunaan data cross section dalam penelitian ini, yakni Perusahaan 

Pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan total sampel 

perusahaan adalah 3 bank. 

Menurut Basuki dan Prawoto (2017:281), keunggulan penggunaan 

datapanel memberikan banyak keuntungan diantaranya sebagai berikut: 

1. ”Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara 

eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. 

2. Data panel dapat digunakan untuk menguji, membangun dan 

mempelajari model-model perilaku yang kompleks. 

3. Data panel mendasarkan diri pada observasi yang bersifat cross section 

yang berulang-ulang (time series), sehingga cocok digunakan sebagai 

study of dynamic adjustment. 

4. Data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih 

bervariatif dan dapat mengurangi kolinieritas antar variabel, derajat 

kebebasan (degree of freedom/df) yang lebih tinggi sehingga dapat 

diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. 

5. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin 

ditimbulakan oleh agregasi data individu. 

6. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak yang 

secara terpisah di observasi dengan menggunakan data time series 

ataupun cross section.” 

 

Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan regresi data 

panel. Ketiga model tersebut adalah Pooled OLS/ CommonEffect, Fixed Effect dan 

Random Effect. Menurut Basuki dan Prawoto(2017:276) tiga model tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Model Efek Umum (Common Effect Model) 
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Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel 

yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data time series 

dan cross section dan mengestimasinya dengan menggunakan pendekatan 

kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS). Pada model ini tidak 

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan 

bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu.  

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya, dimana setiap individu 

merupakan parameter yang tidak diketahui.  

Metode efek tetap ini dapat menunjukkan perbedaan antar objek 

meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Efek tetap ini dimaksudkan 

adalah  bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk 

berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap 

besarnya dari waktu ke waktu (time invariant). 

3. Model Efek Random (Random Effect Model) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Berbeda 

dengan fixed effect model, efek spesifik dari masing-masing individudi 

perlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak 

(random) dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. 

Keuntungan menggunakan random effect model ini yakni dapat 

menghilangkan heteroskedastisitas.  
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3.8.1 Metode Pemilihan Model 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F dan Uji T 

untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut,yaitu 

dengan cara dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. 

Penjelasan yang lengkap mengenai ketiga pengujian pemilihan model tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Uji Chow 

Uji ini dilakukan untuk menguji antara model common effect dan 

fixed effect, pengujian tersebut dilakukan dengan program Eviews 10. 

Melakukan uji chow, data diregresikan dengan menggunakan model 

common effect dan fixed effect terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis 

untuk di uji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut : 

Ho: β1 = 0 (maka digunakan model common effect) 

H1: β1 ≠ 0 (maka digunakan model fixed effect) 

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji 

chow adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai Probability F > 0,05 artinya H0 diterima; maka 

modelcommon effect. 

b. Jika nilai Probability F < 0,05 artinya H0 ditolak; maka model 

fixed effect, dilanjut dengan uji hausman.2. 

2. Uji Hausman 

Uji dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan 

menggunakan fixed effect atau random effect, pengujian tersebut dilakukan 

dengan program Eviews 10. Melakukan uji Hausman Test datajuga 
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diregresikan dengan model random effect dan fixed effect dengan membuat 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho: β1 = 0 (maka digunakan model random effect) 

H1: β1 ≠ 0(maka digunakan model fixed effect) 

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji 

hausman adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai probability Chi-Square > 0,05, maka Ho diterima, yang 

artinya model random effect. 

b. Jika nilai probability Chi-Square< 0,05, maka Ho ditolak, yang 

artinya model fixed effect. 

3. Uji Lagrange Multiplier  

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan 

menggunakan random effect atau common effect, pengujian 

tersebutdilakukan dengan program Eviews 10. Uji ini digunakan ketika 

dalam pengujian uji chow yang terpilih adalah model common effect. 

Melakukan uji lagrange multiplier test data juga diregresikan 

dengan model random effect dan model common effect dengan membuat 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho: β1 = 0 (maka digunakan model common effect) 

H1: β1 ≠ 0 (maka digunakan model random effect)  

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

ujihausman adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai statistik LM > nilai Chi-Squre, maka H0 ditolak, 

yangartinya model random effect. 
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b. Jika nilai statistik LM < nilai Chi-Squre, maka H0 diterima, 

yangartinya model common effect. 

3.8.2 Uji Hipotesis 

 Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian 

yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan pengujian hipotesis yang sesuai terkait 

hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dan secara simultan (Uji 

F). Adapun penjelasan dari masing-masing pengujian adalah sebagaiberikut : 

1. Uji Statistika t secara parsial 

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Jika p-value lebih kecil dari level of significant 

yang ditentukan yaitu 5%, maka uji t menunjukkan bahwa variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Untuk pengujian pengaruh parsial digunakan rumus 

hipotesis sebagai berikut: 

H01 ∶   𝛽1  = 0 Employee Stock Ownership Program Tidak 

berpengaruh terhadap  kinerja perusahaan. 

H01 ∶   𝛽1  ≠ 0 Employee Stock Ownership Program berpengaruh 

terhadap kinerj perusahaan.  

H02 ∶   𝛽2  = 0  Harga Eksekusi berpengaruh terhadap kinerj 

perusahaan. 

H02 ∶   𝛽2  ≠ 0 Harga Eksekusi berpengaruh terhadap kinerj 

perusahaan. 



66 
 

 

Uji signifikansi terhadap hipotesis yang telah ditentukan dengan 

menggunakan uji rumus uji t menurut Sugiyono (2017:231) adalah sebagai 

berikut: 

𝑡 =
r√𝑛 − 2

1 − r2
 

Keterangan: 

t   = nilai uji t 

n   = jumlah sampel 

r  = koefisien korelasi hasil r hitung 

r2   = koefiseien determinasi 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut:  

1. Bila t hitung > dari t Tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (Sig < 0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.  

2. Bila t hitung <dari t Tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (Sig > 0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  

3. Bila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak 

signifikan. Sedangkan penolakan H0 menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap suatu 

variabel. 
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Gambar 3.2 

Gambar penolakan atau penerimaan Hipotesis Uji T  

2. Uji Simultan (F test) 

Uji pengaruh stimultan (F test) digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama - sama atau stimultan 

mempengaruhi variabel dependen.  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama 

-sama terhadap variabel terikat. Mencari F hitung dengan cara: 

𝐹 =
𝑅2/  (𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan: 

R2= nilai koefisien ganda 

n = jumlah sampel 

K = jumlah variabel bebas  

Setelah mendapatkan nilai F hitung ini, kemudian dibandingkan 

dengan nilai F tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 yang mana 

akan diperoleh suatu hipotesis dengan syarat: 

Jika angka sig. ≥ 0,05, maka H0 tidak ditolak. 

Jika angka sig. < 0,05, maka H0 ditolak.  
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Kemudian akan diketahui apakah hipotesis dalam penelitian ini 

secara simultan ditolak atau tidak, adapun bentuk hipotesis secara simultan 

adalah: 

H01 ∶   𝛽1  = 0 Employee Stock Ownership Program dan Harga 

Eksekusi Tidak berpengaruh terhadap  kinerja 

perusahaan. 

H01 ∶   𝛽1  ≠ 0 Employee Stock Ownership Program dan Harga 

Eksekusi  berpengaruh terhadap kinerj perusahaan.  

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah α= 

0,05 artinya kemungkinan dari hasil penarikan kesimpulan dari hasil 

penarikan kesimpulan adalah benar mempunyai profitabilitas sebesar 95% 

dan eror sebesar 5% dan derajat keberhasilan df = n-k-1. Adapun kriteria 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

- H0 ditolak Jika F hitung > F table 

- H0 diterima Jika F hitung ≤ F tabel 

Bila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen dinilai tidak 

signifikan. Sedangkan bila H0 ditolak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen secara simultan terhadap suatu 

variabel dependen. 
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Gambar 3.2 

Daerah penolakan hipotesis uji F 

3. Uji koefisien Determinasi 

Nilai Koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun 

simultan. Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Kurniawan 2014:186) 

𝐾𝐷 = 𝑅2 𝑋 100% 

Keterangan : 

KD   = Koefisien determinasi 

𝑅2   = Koefisien korelasi yang dikuadratkan. 

3.9 Model Penelitian 

Model penelitian adalah abstraksi dari fenomena yang sedang diteliti yaitu 

mengenai Employee Stock Ownership Program dan Harga Eksekusi terhada 

Kinerja Peusahaan. Model penelitian dapat dilihat dari gambar 3.3 dibawah ini: 
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Gambar 3.3 

Model penelitian 

 

 

Employee Stock Ownership 

Program( 𝑥1) 

Harga EKsekusi ( 𝑥2) 

Kinerja Perusahaan (Y) 


