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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Ulum dan 

Juanda (2016:78) penelitan asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap reaksi investor 

dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian pengaruh kinerja keuangan 

terhadap reaksi investor dengan good corporate governace sebagai variabel 

moderasi adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  dan menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2015. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling dengan menetapkan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu sesuai maksud dan tujuan yang telah ditentukan peneliti. Adapun 

kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 

2. Perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangannya 

pada tahun 2015 

3. Perusahaan yang memiliki data lengkap dan diperlukan dalam penelitian 

pada tahun 2015 
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C. Definisi Operasioanal dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sularson (2003:17) variabel merupakan komponen utama dalam 

masalah, kerangka teoritis, dan hipotesis. Adapun definisi operasional atas 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap hubungan kinerja keuangan dan 

reaksi investor dengan Good Corporate Governace sebgai variabel moderasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen  

Menurut Ulum dan Juanda (2016:86) variabel Independen yaitu variabel 

yang tidak terikat variabel lain. Dalam gambar arah hubungan antara variabel, 

variabel independen ditinggalkan oleh anak panah. Dalam penelitian ini variabel 

independen adalah kinerja keuangan yang diprosikan melalui profitabilitas dan 

liquiditas. 

Informasi mengenai profitabilitas perusahaan merupakan hal yang sangat 

menarik, karena investor akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah 

perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas), 

karena mereka mengharap deviden dan harga pasar dari sahamnya. Profitabiltas 

dalam penelitian di hitungan melalui return on asset  menggunakan rumus: 

 

 

 

Dalam penelitian Apriliastuti (2015) current ratio merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo, yang dimana current ratio menghubungkan antara aktiva 

 

a 
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lancar dengan kewajiban lancar untuk memperlihatkan keamanan kreditur, apabila 

terjadi kesalahan. Rumus untuk menghitung current ratio dalam penelitian ini: 

 

 

 

2. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah reaksi investor, dimana 

variabel ini akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan diproksikan melalui 

abnormal return. Menurut Jogiyanto (2000:415) abnormal return  atau excess 

return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal. Berikut rumus untuk menghitung abnormal return: 

 

 

Dimana: 

= Abnormal return perusahaan I pada periode ke-t 

= Return perusahaan pada periode ke-t 

= Return indeks pasar harian pada periode ke-t 

Untuk memperoleh data abnormal return , terlebih dahulu mencari Return 

saham harian dan return pasar harian. Return pasar harian dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 

 

Dimana: 

 = Return saham perusahaan i pada hari r 
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= harga penutupan saham i pada harian t 

= harga penutupan saham i pada hari t-1 

Dan untuk mengetahui return pasar harian dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Dimana:  

= return indeks pasar harian 

= indeks harga saham gabungan pada hari t 

= indeks harga saham gabungan pada hari t-1  

 

Penelitian ini menggunakan jendela pengamatan (event periode) dua hari 

sebelum pengumuman laporan keuangan (t-2) dan dua hari setelah pengumuman 

laporan keuangan (t+2). Hal ini sesui pernyataan Jogiyanto (2008:551-552) lama 

dari jendela yang umum digunakan berkisar 2 hari sampai 121 hari untuk data 

harian. Abnormal return akan dihitung pada hari -2, -1 (untuk mengetahui ada 

tidaknya kebocoran informasi), hari 0 (reaksi pasar pada tanggal pengumuman) 

dan hari +1, +2 (untuk mengetahui kecepatan reaksi pasar).  

 

Gambar 3.1  

Periode pengamatan Abnormal Return 

 

 

                   t-2         t-0 = Publikasi                            t+2 

 

 



29 
 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Jogiyanto (2008:551) lamanya jendela 

tergantung pada jenis peristiwanya. Jika peristiwanya merupakan peristiwa yang 

nilai ekonomisnya dapat ditentukan dengan mudah oleh investor (misalnya 

pengumuman laba dan pengumuman deviden), periode jedela dapat pendek, 

disebabkan oleh investor yang dapat bereaksi dengan cepat. Untuk pengumuman 

laba, periode jendela yang digunakan umumnya adalah 2 hari sekeliling (sehari 

sekali sekeliling tanggal pengumuman). Periode jendela digunakan untuk 

mengetahui adanya kebocoran informasi sebelum informasi tersebut diumumkan. 

 

3. Variabel Moderasi  

Menurut Amirullah dan Widayat (2002:21) variabel moderator semakin 

memperkuat kedudukan variabel independen. Dalam hal ini, hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen tidak akan lenyap. Menurut Tika 

(2006:20) jika ada variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap variabel 

terikat, tetapi tidak mempunyai pengaruh utama, maka variabel ini dinamakan 

variabel moderator. Sedangkan menurut Suliyanto (2005:79) variabel moderator 

adalah variabel antara yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung (variabel dependen). Dari beberapa 

pernyataan di atas dapat disimpulkan variabel moderasi yaitu variabel yang berada 

diantara variabel independen dan variabel dependen yang mungkin akan 

berpengaruh kuat atau berpengaruh lemah terhadap dua variabel tersebut. Variabel 

moderasi dalam penelitian ini yaitu pengungkapan Good Corporate Governace 

yang diproksikan melalui kepemilikan manajemen dan proporsi komisaris 
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independen. Kepemilikan manajerial diukur dengan prosentase kepemilikan 

saham manajemen dibagi jumlah saham beredar. 

 

 

 

Sedangkan proporsi komisaris independen dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan, tentang tata kelola perusahaan (good corporate 

governace). Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

http://www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan. Kemudian untuk 

harga saham harian diperoleh di pojok BEI FEB Universitas Muhammadiyah 

Malang dan situs http://finance.yahoo.com.  

 

E. Teknik Perolehan Data 

Data-data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan diperoleh melalui teknik pengumpulan data 

secara dokumentasi. Menurut Ulum and Juanda (2016:96) Teknik dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) berbentuk tulisan 

atau gambar yang telah tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://finance.yahoo.com/
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengguankan alat SPSS versi 21. 

Menurut Ghozali (2013:15) adalah kepanjangan dari Statistical Package for 

Social Sciences yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data, 

melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-

parametrik dengan basis windows.  

1.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum dan 

standar deviasi.  

 

1.6.2 Asumsi klasik 

1.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:160) Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti, diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Dasar pengambilan uji normalitas 

adalah jikan nilai signifikansi >0.05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi <0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi 

normal.  

 

1.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multiolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Menurut Ghozali (2013:21) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a. Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempunyai variabel independen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen ada korelasi 

yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan 

indikator adanya multikolinieritas 

Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1)  nilai tolerance dan lawanya (2) 

variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas  adalah nilai Tolerence kurang dari 

samadengan 0.10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari sama dengan 

10. 

 

1.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokesdisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan variance residual satu pengamanatan kepengamantan 

lain. Menurut Ghozali (2013:139) model regresi yang baik adalah yang 

homokesdiditas atau tidak terjadi heteroskesdisitas. Adapun cara untuk 

mendeteksi ada atau tidanya heteroskesdisitas dengan melihat grafik plot 

antara nilai pdediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
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menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokasdisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

1.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

1.6.3.1 Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi ( ) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

dependen. Nilai koefien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai ( ) 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data 

silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunya nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

 

1.6.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan F Bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut 

Ghozali (2013:98) dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasrkan 

nilai signifikansi yaitu jika nilai signifikansi < 0.05, maka variabel 

independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependent. Sebaliknya, jika signifikansi > 0,05 maka variabel 

independent secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependent 

 

1.6.4 Pengujian Moderator  

Terdapat  dua metode untuk mengidentifikasikan ada tidaknya variabel 

moderator, yaitu analisis sub-groups (sub-kelompok) dan moderated 

regression analysis (MRA). Dalam penelitian ini menggunakan analisis 

sub kelompok. Untuk menetukan apakah ada variabel moderator beberapa 

penelitian membandingkan nilai koefisien determinasi ( ) masing-masing 

regresi. Regresi yang memiliki nilai ( ) lebih tinggi dianggap memiliki 

prediktif yang lebih baik. Pendekatan alternative untuk menguji ada 

tidaknya variabel moderator adalah dengan menguji apakah bentuk 

hubungan regresi berbeda untuk setiap sub kelompok. Uji terhadap 

kesamaan antar persamaan regresi chow. Jika koefisien regresi antar sub-

kelompok berbeda, maka dapat disimpulkan variabel ketiga yang 

digunakan untuk memecah menjadi sub-kelompok adalah moderator. 


