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BAB III 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, menurut Ulum (2011) 

penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antaara suatu variabel dengan variabel yang lain. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang go public dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 

Teknik Penentuan Sampelnya menggunakan purposive sampling dengan 

kriteria penentuan sampel sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017 

b. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan periode 

2017 

c. Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap periode 2017 

d. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif periode 2017 

3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Sugiyono (2008) mendefinisikan bahwa variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.  

a. Variabel terikat dalam kinerja keuangan ini di ukur dengan :  

Return on asset adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di 
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perusahaan perusahaan. Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya 

return 

on investment adalah sebagai berikut : 

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak 

     Total Aset    

Net Profit Margin (NPM)  

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang mengukur laba yang 

dihasilkan oleh setiap penjualan. Rasio ini memberi gambaran laba untuk 

para pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. Formula yang 

digunakan untuk menghitung besarnya Net Profit Margin adalah sebagai 

berikut :  

NPM = Laba Bersih Setelah Pajak 

 Penjualan Bersih 

Return on equity (ROE)  

Return on equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba. Formula yang 

digunakan untuk menghitung besarnya return on equity adalah sebagai 

berikut : 

ROE = Laba Bersih Setelah Pajak 

     Total Ekuitas 

b. Variabel Independen 

X1.   Dewan direksi adalah bagian dari perseroan yang memiliki wewenang 

dan tanggung jawab atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan 
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perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Dewan direksi mewakili 

perseroan di dalam dan di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan UU 

No.40 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5. Dewan direksi diproksikan dengan 

jumlah kehadiran rapat dalam waktu 1 tahun 

Dewan Direksi = ∑% Kehadiran Peserta Rapat Dewan Direksi 

X2.   Dewan Komisaris adalah jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris 

dalam perusahaan. Ukurannya dapat dihitung dengan menggunakan 

presentase kehadiran rapat dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang 

disebutkan dalam laporan tahunan. 

Dewan Komisaris = ∑% kehadiran peserta rapat dewan komisaris 

X3.  Komisaris Independen adalah rasio antara jumlah komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi 

terhadap total dewan komisaris perusahaan. 

Komisaris Independen = ∑ Anggota Komisaris Independen 

    ∑ Anggota Dewan Komisaris 

X4.   Komite audit adalah merupakan komite yang dibentuk oleh dewan 

direksi dalam rangka membantu dan melaksanakan fungsi dan tugasnya. 

Sulistyowati (2017) 

Komite Audit = ∑% kehadiran peserta rapat komite audit 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dari penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan 

data yang diterima secara tidak langsung, sumber datanya diambil dari laporan 

keuangan tahunan yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di BEI yang sesuai kriteria peneliti. Data ini bersumber dari website atau situs 

http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/ 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian social yang pada intinya digunakan 

untuk menelusuri data historis. (Bungin 2011). Dokumentasi dengan cara 

download dan di catat melalui website atau situs 

http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/ 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganilisis 

data dan menguji hipotesis dengan menggunakan statistik deskriptif, dan uji 

hipotesis. Dengan menggunakan bantuan perangkat lunak warpPLS 6.0. 

a. Analisis Statistik 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing – masing 

varibel penelitian yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum, minimum. Statistik deskriptif dilakukan untuk mempermudah 

melihat informasi data.  

b. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan tahapan dalam SEM-PLS dengan 

melakukan konfirmatori model pengukuran yang bertujuan mengevaluasi 

kualitas data yaitu validitas dan reliabilitas suatu datadari variabel laten 

maupun manifest. Kemudian melakukan evaluasi model ini akan dilakukan 

perancangan model struktural (Inner Model) maupun model pengukuran 

http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/
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(outer model). Setelah perancangan model dilakukan tahap selanjatnya akan 

diperoleh hasil tingkat signifikan sebagai dasar pengembalian kriteria 

penerimaan maupun penolakan pengujian hipotesis. 

Perancangan model pengujian 

 Model struktural dalam penelitian ini menghubungkan antara variabel 

laten yang melibatkan hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Yaitu variabel Good corporate governance terhadap kinerja keuangan. 

Perancangan model pengukuran 

 Perancangan model pengukuran yaitu mendesain hubungan antar 

variabel laten yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan hipotesis 

penelitian. Model pengukuran pada penelitian ini mengkolerasikan antara 

variabel laten dan manifest. Penelitian ini melibatkan variabel bebas yaitu Good 

corporate governance serta kinerja keuangan sebagai variabel terikat. 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Struktural dan Pengukuran 

Keterangan : 

GCG : Good corporate governance NPM : Net Profit Margin 

ROA : Return On Asset ROE : Return On Equity 
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Model di atas, penerimaan hipotesis pada hasil uji yang dilakukan adalah 

dengan melihat nilai p untuk koefisien jalurnya. Pengujian yang dilakukan 

penilitian ini menggunakan SEM-PLS dengan program WarpPLS 6.0. 

Keputusan penerimaan hipotesis untuk pengujian pengaruh secara langsung 

pada penelitian ini dengan menggunakan nilai p sebagai kriteria penerimaan 

atau penolakan hipotesis. Penelitian ini menetapkan signifikasi 0,05 sehingga 

keputusan diterima apabila nilai p<0,05 dan ditolak jika nilai p>0,05. 


