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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian 

asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya (Ulum dan 

Juanda, 2016). 

B. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sector konsumsi yang terdaftar dalam BEI tahun 2013-2016 

yang telah mempublikasikan laporan tahunannya. Dari populasi tersebut, 

sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016 

2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan 

(annual report) secara berturut-turut periode 2013-2016 

3) Perusahan yang memiliki data laporan keuangan dengan laba berturut 

selama periode 2013-2016 

4) Perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance dalam 

laporan tahunan 

5) Perusahaan yang mengungkapkan semua variabel penelitian (data lengkap) 
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6) Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan 

tahunannya.  

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

Corporate  Governance  didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan 

prinsip-prinsip antara lain  fairnes,  transparancy,  accountability, dan 

responsibility yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditur, karyawan, 

serta stakeholder  lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Indikator mekanisme Corporate Governance yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kepemilikan Institusional 

% 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔
𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

 

Σ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = Σ 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 

b. Ukuran Dewan Direksi 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 =  Σ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 

c. Dewan Komisaris Independen 

% 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 
𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎
𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

 

d. Komite Audit. 

Jumlah Komite Audit = ∑ Anggota Komite Audit 
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e. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan suatu hal yang penting dalam proses 

pelaporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan 

melihat berapa besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset 

dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan karena bersifat 

jangka panjang.  

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑜𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

2. Variabel Dependen 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Variabel kinerja keuangan ini diproksi dengan 

nilai ROA. 

Return on Assets (ROA) adalah rasio profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan 

total aset perusahaan, untuk mengukur efektivitas penggunaan aset 

perusahaan, dapat dirumuskan sebagai berikut (Brigham dan 

Houston, 2010) : 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari situs resmi BEI dan situs resmi dari masing - 
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masing perusahaan dan diambil dalam kurun waktu tahun 2013-2015. 

Menurut Ulum dan Juanda (2016), data sekunder adalah data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh suatu organisasi yang bukan pengelolanya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah dengan 

meggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang 

sesuai dan berhubungan dengan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan 

digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah ada, peneliti tinggal 

memenfaatkan dan memakai data tersebut (Ulum dan Juanda, 2016). 

Metode pengambilan data dokumentasi merupakan data sekunder 

yang dapat diambil di dalam annual report suatu perusahaan yang akan 

diteliti, seperti informasi tentang pengungkapan Good Corporate 

Governance yang meliputi (kepemilikan institusianl, dewan direksi, dewan 

komisaris independen dan komite audit)  dan informasi tentang kinerja 

perusahaan yang dihitung dengan menggunakan ROA 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda (multi linier regression). Analisis regresi berganada dapat 

menjelaskan suatu pengaruh variabel terikat dengan variabel bebasnya. 

Dalam melakukan regeresi berganda diperlukan beberapa langkah dan alat, 

sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu 

dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik(Ghozali, 2016).  

1. Statistik deskriptif  
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Dalam Ghozali (2016) menyebutkan bahwa satistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik 

deskriptif  digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel 

yang diteliti. Uji statistik deskriptif  mencakup nilai rata-rata (mean), 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai range, nilai standar 

deviasi(Prasinta, 2012). 

2. Uji asumsi Klasik 

Uji  asumsi  klasik  penelitian  menggunakan  uji  normalitas,  uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian data 

dalam  penelitian  ini  lolos  dari  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi 

normalitas,  multikolinieritas,  dan  heteroskedastisitas (Wijayanti et al., 

2011).  

a. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

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

di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel yang memiliki nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Untuk 



37 
 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut : 

- Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variable-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variable dependen. 

- Jika antar variable independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. 

- Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran tersebut 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Memiliki nilai VIF lebih dari 10 

(>10) dan nilai tolerance kurang dari 0,10 (<0,10), maka model terjadi 

problem multikolonieritas. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi suatu 

korelasi, maka dinamakan ada suatu problem autokorelasi. 

Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu yang berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016). 

Mendeteksi adanya autokorelasi adalah dari besaran Durbin Watson. 

Secara umum nilai Durbin Watson yang bisa diambil patokan adalah : 
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- Angka Durbin Watson dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

- Angka Durbin Watson diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

- Angka Durbin Watson diatas +2 berarti autokorelasi negatif. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengatahui dan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke residual pengamatan lainnya. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke residual pengamatan lainnya 

tetap, maka dinamakan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2016). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah 

dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik dapat dilakukan 

dengan melihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola termeregrasi nilai 

absolut residual tertentum maka terjadi gejala homokedastisitas. 

 

d. Uji Normalitas 

Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data 
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normal atau mendeteksi normal, untuk mendeteksi apakah distribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara analisis statistik 

(Ghozali, 2016).Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual 

memiliki distribusi normal atau tidak. Cara tersebut adalah dengan 

analisis grafik dan uji statistik.  

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional 

antara dua variabel atau lebih. Selain itu analisis regeri juga berguna 

untuk mendapatkan pengaruh antara variabel terikat (Y) terhadap 

variabel bebas (X) (Ghozali, 2016). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis 

regresi linear sederhana dan Berganda sebagai berikut: 

 Model :   

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 + 𝑒 

Keterangan: 

Υ          = 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑅𝑂𝐴) 

𝛼            = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 

χ1           = 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

χ2           = 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 

χ3           = 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 

χ4           = 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 

χ5           = 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 
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𝑏1 − 𝑏5 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖 

𝑒            = 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑜𝑟 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Hipotesis 1 

1). Uji F (Uji Simultan) 

  Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu 

Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional 

dan ukuran Perusahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja keuangan yang diproxy dengan ROA.  

Pengujian Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 

- Ho : b1, b2, b3, = 0, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari seluruh variabel bebas (X1 sampai X5) terhadap variabel terikat (Y). 

- Ha : Ho : b1, b2, b3,  ≠0, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

dari seluruh variabel bebas (X1 sampai X5) terhadap variabel terikat (Y). 

Adapun rumus F hitung adalah sebagai berikut:  

F hitung 
𝑅2 (𝐾−𝐼 )⁄

(1− 𝑅2) (𝑛−𝑘)⁄
 

Keterangan: 

R2 = Koefisien Determinan 

n   = Jumlah Sampel 

k = Jumlah Variabel 

Kriteria pengujian:  
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- Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

- Bila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya 

variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2). Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengukur positif maupun negatif koefisien 

regresi secara parsial ataupun satu persatu dari variabel bebas. Sedangkan 

untuk menguji koefisien regresi signifikansi atau tidak digunakan uji t 

dengan rumus : 

Thitung = 
𝑟𝑝√𝑛−2

√1− 𝑟𝑝
2
 

Keterangan : 

t = Koefisien Thitung 

rp = Nilai Korelasi 

n = Banyaknya Pengamatan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5% (𝛼 = 0,05) 

kriteria penerimaan uji t:  
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Jika t tabel< t hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Jika t hitung> t tabel, atau – t hitung< t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Uji Hipotesis II 

 Untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependen, cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan melihat nilai koefisien regresi yang tertinggi dari variabel 

independen yang digunakan. 

 


