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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini 

tentang Pengaruh Good Corporate Governance, dan ukuran perusahaan Terhadap 

Kinerja Keuangan perusahaan. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan  Sampel 

 

Teknik perolehan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan Teknik dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun (2012-2016). Pengumpulan sampel dalam penelitian 

ini dengan kriteria Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan 

yang telah di audit untuk periode yang berakhir 2012-2016. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut di 

website resmi perusahaannya 

2) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan tahunannya. 

3) Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai Corporate Governance, 

memiliki kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, 

Dewan Direksi, dan Komite Audit,  tahun 2012-2016. 
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C. Variabel Penelitian  

 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Adapun variabel dalam penelitian ini diantaranya: variabel 

independen adalah Good Corporate Governance (GCG) dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA). 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1) Variabel Independen 

 

a) Struktur Good Corporate Governance (GCG) 

 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu tata kelola 

perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan. Tata kelola yang baik juga harus mempunyai tujuan agar pencapaian 

kinerja keuangan perusahaan juga memiliki nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Indikator struktur  Good Corporate Governance (GCG) yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) 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 

2) Dewan Komisaris 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 =  Σ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 
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3) Dewan Komisaris Independen 

% 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 
𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎
𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

 
 

4) Dewan Direksi 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 =  Σ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 

5) Komite Audit 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 =  Σ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 

b) Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar asset total yang dimiliki 

perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, 

serta hak dan kewajiban yang dimilikinya.Semakin besar ukuran perusahaan, dapat 

dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula 

pengelolaannya. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari 

masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki 

kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk 

menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha 

mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya. 

  

 

 

 

Size = log (nilai buku total aset) 
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2) Variabel Dependen 

 

a) Kinerja Keuangan 

 

Kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk mengukur mengenai baik 

buruknya perusahaan. Yang dapat dilihat dari kondisi keuangan pada periode 

tertentu. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan Return On Asset 

(ROA). ROA dihitung dari laba setelah pajak dengan total aktiva. 

Return On Asset (ROA) = 
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒂𝒙 (𝐄𝐀𝐓)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

Keterangan : ROA   = Return On Asset 

Earning After Tax (EAT)   = Laba setelah pajak 

Asset    = Total asset 

E. Jenis dan Sumber Data  

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang dipublikasikan di website perusahaan. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

 

. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen. 

Dalam hal ini data laporan keuangan diperoleh melalui website resmi dari masing-

masing perusahaan.  
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G. Teknik Analisis Data 

 

Data penelitian dikumpulkan untuk diolah, kemudian akan dianalisis untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Sebelum 

diolah data tersebut digabung dengan menyatukan satuan yang berbeda dari 5 (lima) 

indikator Good Corporate Governance menggunakan standar deviasi. Untuk 

mencari standar deviasi terdapat 3 (tiga) langkah yaitu :  

1) 𝑀 =
∑ 𝑋

𝑁
 

2) 𝑆𝐷 = √
∑(𝑋−�̅�)2

𝑁−1
 

3) 𝑍 =
𝑋−𝑀

𝑆𝐷
 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik yang 

menggunakan regresi linier berganda dan menggunakan software SPSS 23.  

1. Statistik deskriptif  

 

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. 

2. Uji Asumsi Klasik  

 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan uji kolmo-

gorov-smirnov. Asumsi normalitas dapat dipenuhi jika nilai statistik kolmogorov-

smirnov di atas tingkat signifinsi tertentu. Tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 0,05. Setelah dilakukan pengujian normalitas, nilai statistik Kolmogorov-
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Smirnov masing-masing variabel diatas 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi 

(Ghozali, 2016). 

b. Uji multikolinearitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan 

antar variabel independen dalam regresi. Pengujian terhadap multikolinearitas 

dilakukan dengan menggunakan nilai VIF dan nilai tolerance. Batas terhadap 

terjadinya multikolinearitas nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10 (Ghozali, 2016).  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan sata ke pengamatan yang 

lainnya. Pengujian terhadap kemungkinan adanya Heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Metode ini menggunakan nilai mutlak 

residual (ei) hasil regresi dan kemudian diregresikan dengan masing-masing 

variabel independen (Ghozali, 2016). 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual 

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Durbin-

Watson. Apabila nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-du, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2016). 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda yaitu 

bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diolah dengan program 

Statictical Package For Social Science (SPSS). Model regresi linier berganda 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan :       Y : Kinerja Perusahaan 

α : Intercept / Konstanta 

β1. β2. : Koefisien Regresi dari variabel independen 

X1 :  Good Corporate Governance (GCG) 

X2 : Ukuran Perusahaan 

e : Eror 

4. Uji Hipotesis 

 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

 

Koefisien Determinasi (R2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

b. Uji statistik F 

 

Uji statistic F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
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bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikatnyang diuji pada tingkat 

signifikan 0,05 (Ghozali, 2016).  

c. Uji Statistik t 

 

Uji statistic t yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dengan uji statistic t, pengaruh paling dominan antara masing-masing 

variabel independen untuk menjelaskan tigkat signifikan level 0,05 (α=5%) dapat 

ditemukan (Ghozali, 2016).  

 


