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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel yang lain. 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang ada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017. Teknik yang digunakan untuk 

penentuan sampel adalah purposive sampling. Kriteria dalam 

menentukan sampel ini adalah sebagai berikut: 

a. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek 

Indonesia (BEI) tahun 2017. 

b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang 

telah di audit tahun 2017. 

c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian. 

d. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran 

a. Variabel Terikat 

Sudiyatno dan Puspitasari (2010) menyatakan bahwa ada beberapa 

interprestasi dari skor Tobin’s Q, yaitu sebagai berikut: 

1. Tobin’Q < 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

undervalue yang artinya manajemen tidak mampu mengelola 

aktiva perusahaan dengan baik yang mengakibatkan potensi 

pertumbuhan investasi menjadi rendah (Sudiyatno dan Puspitasari, 

2010) 

2. Tobin’s Q = 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

laverage. Artinya manajemen stagnan dalam mengelola aktiva 

yang bisa mengakibatkan potensi pertumbuhan investasi menjadi 

tidak seimbang (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). 

3. Tobin’s Q > 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

overvalue. Artinya manajemen telah berhasil dengan baik sehingga 

potensi pertumbuhan investasi menjadi tinggi (Sudiyatno dan 

Puspitasari, 2010). 

Dalam penelitian ini rasio Tobin’s Q dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Q = 
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Keterangan: 

Q        = Nilai Perusahaan 

EMV  = Nilai Pasar ekuitas (equity market value), merupakan 

hasil perkalian dari harga saham penutupan (closing price) akhir 

tahun dengan jumlah saham yang beredar. 

D = Nilai pasar hutang = (utang lancar – aktiva lancar) + nilai 

buku persediaan + utang jangka panjang. 

EBV = Nilai buku ekuitas (equity book value), merupakan hasil 

pengurangan dari total asset perusahaan dengan total kewajiban. 

b. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas 

berpengaruh terhadap variable terikat. Terdapat empat (4) variabel 

bebas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kepemilikan institusional (KI) 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi 

pemegang saham publik. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Darwis, 2009): 

Kepemilikan institusional 
                 

               
 x 100 

2. Dewan Direksi 

Marsha dan Ghozali (2017) menyatakan bahwa dewan direksi 

memiliki tugas untuk pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan 

strategi yang telah disetujui oleh dewan direksi pemeliharaan suatu 
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struktur organisasai dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang 

berjalan secara efektif. Dewan direksi juga berperan dalam 

meningkatkan hubungan dengan pihak luar perusahaan manufaktur. 

Hubungan perusahaan dengan pihak luar sangat penting bagi 

perusahaan manufaktur dalam proses menghimpun dan menyalurkan 

dana. Dalam penelitian ini, dewan direksi diukur berdasarkan jumlah 

rapat dewan direksi dalam setahun. 

3. Dewan Komisaris 

Marsha dan Ghozali (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris 

memiliki tugas memonitoring kebijakan direksi yang diharapkan dapat 

meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi 

dengan pemegang saham. Semakin sering dewan komisaris 

mengadakan rapat, diharapkan pengawasan terhadap pihak manajemen 

perusahaan semakin baik. Variabel ini diukur dengan jumlah rapat 

dewan komisaris dalam satu tahun. 

4. Komite Audit 

 Marsha dan Ghozali (2017) menyatakan bahwa berdasarkan surat 

keputusan BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit harus 

melakukan rapat secara berkala paling kurang sebanyak 4 kali dalam 

setahun. Dalam penelitian ini, keaktifan komite audit dinyatakan dalam 

variabel dummy, dimana kode 1 diberikan apabila komite audit mengadakan 

pertemuan minimal 4 kali dalam setahun dan kode 0 diberikan apabila 

komite audit mengadakan rapat kurang dari 4 kali dalam setahun. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berupa 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang di ambil 

menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode 

dokumentasi dengan mengakses situs resmi BEI dan majalah SWA 

untuk mengakses daftar nama-nama perusahaan yang masuk dalam 

daftar Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (GCPI). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumenter yaitu 

dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari 

sumber Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keuangan dan 

laporan tahunan perusahaan manufaktur. 

 

F. Teknik Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas, Ghozali (2011) menyatakan bahwa untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal ataukah tidak. Maka 

persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data harus berdistribusi 

normal dengan nilai signifikansi > 0,10. 

2) Uji Multikolinearitas, Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik 
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seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai Tolerance atau variance inflation factor (VIF). Jika 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 0,10 (1) dan nilai Tolerance < 

0,10 (1), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas, Ghozali (2011) menyatakan bahwa untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar untuk 

mengetahui tidak terjadinya Heteroskedastisitas dengan melihat nilai 

signifikansi > 0,10 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

b. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah persyaratan regresi linier berganda dari uji asumsi klasik 

terpenuhi maka pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan. 

Adapun model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

PBV = α + β1 KI + β₂ DD + β3 DK + β4 KA + e 

Keterangan: 

PBV = Nilai Perusahaan 

α   = Konstanta 

b1,2,3,4  = Koefisien variabel bebas 

KI   = Kepemilikan Institusional 

DD   = Dewan Direksi 

DK   = Dewan Komisaris 



33 

 

KA   = Komite Audit 

e   = variabel residual (tingkat kesalahan) 

1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi, Ghozali (2011) menyatakan bahwa untuk 

melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersama 

mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen dimana 

nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1(0 ≤ R2 ≤ 1). Koefisien determinasi 

(R2) dapat di interprestasikan sebagai berikut: (1) Jika nilai R2 

mendekati 1, menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan semakin kuat; (2) Jika nilai R2 

mendekati 0, menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan semakin lemah. 

2)    Uji F (Simultan) 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji f sering disebut dengan uji 

ketepatan atau kelayakan model (goodness of fit), yaitu untuk menguji 

apakah terdapat pengaruh secara simultan pada model penelitian yang 

berarti layak untuk diuji. Untuk menguji kelayakan data ini digunakan 

uji statistik F, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika signifikansi < 

0,10 atau f hitung > f tabel maka  terdapat pengaruh variabel X secara 

simultan terhadap variabel Y. (2) Jika signifikansi > 0,10 atau f hitung 

< f tabel maka tidak terdapat pengaruh variable X secara simultan 

terhadap variabel Y. untuk mengetahui f tabel dengan menggunakan 

rumus: 
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F tabel = f  (k ; n-k) 

k = jumlah variabel  X n = jumlah sampel 

3) Uji t (Partial) 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan tingkat 

kepercayaan 90% (α = 0,10). Kriterianya: (1) Jika nilai signifikan > 

0,10 atau t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara 

parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikan < 0,10 

atau t hitung > t tabel maka hipotesis di terima. Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui t tabel dengan 

menggunakan rumus  

t tabel = t (a/2 ; n-k-1) 

a = tingkat kepercayaan n = jumlah sampel k = jumlah variable X 

 


