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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi empiris yang dilakukan pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 dengan 

menggunakan data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langung (diperoleh 

dan dicatat pihak lain), yaitu laporan tahunan perusahaan perbankan yang 

dipublikasikan di https://www.idx.co.id/ periode 2013-2017. Desain penelitian ini 

menggunakan explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena 

empiris yang disertai data statistik dan pola hubungan antar variabel yang 

merupakan analisis pengaruh. 

 

3.2 Populasi, Sample Penelitian 

Populasi yang digunakan adalah laporan tahunan bank yang telah di 

publikasikan pada bursa efek indonesia periode 2013-2017. Penentuan periode ini 

didasarkan pada adanya intensitas penurunan rata-rata return on assets. Setelah 

menentukan populasi, langkah selanjutnya adalah menentukan sampel penelitian.  

Sampel diartikan sebagai elemen-elemen populasi yang dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu untuk diambil datanya dan diolah dalam penelitian. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel non probabilitas 

yang disesuaikan dengan kriteria tertentu Sugiyono (2013:122). Pertimbangan yang 

ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah tersedianya data yang 

dibutuhkan untuk diolah dalam penelitian dengan kriteria berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang Go public atau terdaftar di bursa efek 

indonesia selama lima tahun berturut-turut dari periode 2013-2017.  

2. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan. 

3. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan dengan 

informasi data yang diperlukan untuk penelitian. 
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Kriteria pengambilan sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia (BEI) dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia dari 

tahun 2013-2017 
81 

2 Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) 

dengan informasi data yang diperlukan dari tahun 2013-2017 
30 

3 Jumlah laporan keuangan dengan informasi data yang diperlukan 

dikalikan dengan  jumlah tahun pengamatan (pooling data) 
150 

Perusahaan perbankan yang terdaftar pada bursa efek indonesia (BEI) 

adalah sebanyak 81 perusahaan, Namun setelah dilakukan purposive sampling, 

diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan. Periode waktu yang digunakan adalah 

selama 5 tahun yaitu periode tahun 2013 hingga 2017 sehingga terdapat 150 unit 

analisis. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi (Dachlan, 2014:36). 

Variabel Dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

dimana kinerja keuangan diproksikan dengan rasio return on assets (ROA). Rasio 

ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang 

bersangkutan sehingga semakin besar return on assets (ROA), semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank.  

Surat Edaran Bank Indonesia, No.03/30/DNDP tanggal 14 Desember 2001, 

return on assets (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum pajak 

dengan rata-rata total aset. Sehingga rasio return on assets (ROA) dirumuskan 

sebagai berikut: 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variebel Independen dalam suatu model jalur adalah semua variabel yang 

tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak 

panah yang menuju ke arahnya, selain pada kesalahan pengukuran sehingga setiap 

variabel eksogenus selalu variabel independen, namun tidak berlaku sebaliknya 

(Ilham, 2012).  

Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah good 

corporate governance dimana dalam penelitian ini good corporate governance 

yang diteliti dalam penelitian difokuskan kepada mekanisme good corporate 

governance  menjadi lima jenis variabel, yaitu 

1. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial (KM) adalah tingkat kepemilikan saham 

pihak manajemen baik direksi maupun komisaris (kecuali komisaris 

independen) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, 

diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang 

dinyatakan dalam persentase (%).  

Rustendi dan Jimmi (2008) menyebutkan bahwa perhitungan 

kepemilikan manjerial dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut. 

 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Instutisonal merupakan proporsi saham yang dimiliki 

institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan (Masdupi 

dan Utama, 2005).  
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Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan 

besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham 

sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi 

tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi 

memantau secara professional perkembangan investasinya maka tingkat 

pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi. 

 

3. Dewan Direksi 

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka (5) Undang-

Undang Tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan 

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

DD = Jumlah Anggota Dewan Direksi 

 

4. Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk 

mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) 

dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun 

dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, 

pengalaman, dan kealian profesional yang dimilikinya untuk 

sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan Agoes 

dan Ardana (2014:110). Djuitaningsih dan Martatilova (2012) 

menyatakan bahwa rumus yang digunakan untuk mengukur komisaris 

independen, sebagai berikut:  

KI = Jumlah Anggota Komisaris Independen 
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5. Komite Audit 

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi 

tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan 

tahunan dan laporan keuangan auditan, penelaahan terhadap proses 

pelaporan keuangan dan system pengendalian internal, serta 

pengawasan atas proses audit. Hasanah, dkk. (2014) menyatakan bahwa 

variabel ini diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada di 

perusahaan.  

KA = Jumlah Anggota Komite Audit 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini dapat disajikan dalam tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Ukuran Skala 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Merupakan rasio 

perbandingan 

antara laba sebelum 

pajak dengan rata-

rata total asset. 

ROA

 

Persen Rasio 

Kepemilikan 

Manajerial 

 

Jumlah  saham 

yang dimiliki oleh 

pihak manajemen 

KM

 

Persen Rasio 

Kepemilikan 

Institusional 

Jumlah saham yang 

dimiliki manajer 

KI

 

Persen Rasio 

Dewan 

Direksi 

bertanggung jawab 

atas pengurusan 

Perseroan  

DD 

Jumlah Total  

Dewan Direksi 

Jumlah Rasio 
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Variabel Definisi Indikator Ukuran Skala 

Komisaris 

Independen 

anggota dewan 

komisaris yang 

keberadaannya 

dalam bersifat 

netral. 

KIND 

Jumlah Anggota 

Komisaris 

Independen 

Jumlah Rasio 

Komite 

Audit  

komite untuk 

membantu dewan 

komisaris dalam 

memenuhi 

tanggung jawab 

pengawasannya 

KA 

Jumlah Anggota 

Komite Audit 

Jumlah Rasio 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sata yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder 

(Bungin, 2013:128). 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan perbankan 

yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) dengan informasi yang 

lengkap dan terdaftar di bursa efek indonesia selama lima tahun berturut-turut dari 

periode 2013-2017. Data yang diperlukan adalah data tentang kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, 

jumlah dewan direksi, komite audit dan kinerja perusahaan yang diukur dengan 

metode return on assets (ROA). 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data) 

yaitu gabungan dari data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). 

Kemudian Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi data panel. Dengan 

penjelasan sebagai berikut: 
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3.5.1 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel 

merupakan kombinasi antar data time series dan data cross section. Data cross 

section adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak 

individu, sedangkan time series data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

terhadap suatu individu. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi 

dimana data dikumpulkan secara individu (cross section) dan diikuti pada 

waktu tertentu (time series). Data penel merupakan gabungan dari data cross 

section dan data time series (Mahulete, 2016). 

 

3.5.2 Metode Estimasi Model Regresi Panel 

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan dengan cara, melakukan tiga pendekatan model data panel (Basuki, 

2016), antara lain : 

1) Common Effect Model 

Model Common Effect adalah model yang paling sederhana, karena 

metode yang digunakan dalam metode Common Effect hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat digunakan 

metode Ordinal Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi model data panel.  

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam rentan waktu. Asumsi ini sangat jauh dari realita 

sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan sangat berbeda. 

Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai: (Mahulete, 2016) 
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2) Fixed Effect Model 

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data 

panel yang menggunakan metode common effect, penggunaan data 

panel common effect tidak realistis karena akan menghasilkan intercept 

ataupun slope pada data panel yang tidak berubah baik antar individu 

(cross section) maupun antar waktu (time series). (Mahulete, 2016). 

Model ini juga untuk mengestimasi data panel dengan 

menambahkan variabel dummy. Model ini mengasumsikan bahwa 

terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan ini dapat 

diakomodasi melalui perbedaan diintersepnya. Oleh karena itu dalam 

model fixed effect, setiap individu merupakan parameter yang tidak 

diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel 

dummy yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (Silalahi, 2014). 

 

Y : Variabel Dependen 

α : Konstanta 

X1 : Variabel Independen 1 

β : Koefisien Regresi 

ε : Error Terms 

t  : Periode Waktu / Tahun 

i  : Cross Section (individu) / Perusahaan RDS 

Teknik ini dinamakan Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Selain diterapkan untuk efek tiap individu, Least Square Dummy 
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Variabel (LSDV) ini juga dapat mengkombinasikan efek waktu yang 

bersifat sismatik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel 

dummy waktu di dalam model. (Silalahi, 2017). 

 

3) Random Effect Model 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variable gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada 

model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms 

masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model ini yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan 

Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square 

(GLS). Dengan model yang sebagai berikut (Rosadi, 2012:273): 

 

 

3.5.3 Pemilihan Model 

Menurut Basuki (2016: 277), “untuk memilih model yang paling tepat 

dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat 

dilakukan”, yakni: 

1) Uji Chow 

Merupakan pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau 

Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul 

ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah 

model Fixed Effect. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow adalah 

sebagai berikut : 

H0 : Common Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model 



56 

 

 

2) Uji Hausman 

Merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed 

Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Apabila nilai 

statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka artinya 

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. 

Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut : 

H0 : Random Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model 

 

3) Uji Lagrange Multiplier 

Merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah model 

Random Effect lebih baik dari pada metode commont effect. Apabila 

nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka artinya 

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. 

Hipotesis yang dibentuk dalam LM test adalah sebagai berikut : 

H0 : Common Effect Model  

H1 : Random Effect Model 

 

3.5.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Menurut Basuki (2016:297) mengatakan bahwa “uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) 

meliputi uji Linieritas, uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas, uji 

Multikolinieritas dan uji Normalitas”. Meskipun begitu, dalam regresi data panel 

tidak semua uji perlu dilakukan. 

1) Karena model sudah diasumsikan bersifat linier, maka uji linieritas 

hampir tidak dilakukan pada model regresi linier. 

2) Pada syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator), uji normalitas tidak 

termasuk didalmnya, dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan 

syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. 
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3) Pada dasarnya uji autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series 

(cross section atau panel) akan sia-sia, karena autokorelasi hanya akan 

terjadi pada data time series. 

4) Pada saat model regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel 

bebas, maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Karena jika variabel 

bebas hanya satu, tidak mungkin terjadi multikolinieritas. 

5) Kondisi data mengandung heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data 

cross section, yang mana data panel lebih dekat ke ciri data cross section 

dibandingkan time series. 

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada model 

regresi data panel, uji asumsi klasik yang dipakai hanya multikolinieritas dan 

heteroskedastisitas saja. Berikut penjelasan Uji Multikolinearitas dan Uji 

Heteroskedastisitas menutrut Basuki (2016:108): 

1) Uji Multikolinearitas 

Uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada 

koreliasi yang tinggi diantara variabel variabel bebasnya, maka hubungan 

antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan Auxilary Regression, dengan 

membuat 5 model regresi dengan Variabel depenen yang berbeda, secara 

berurut variabel dependen regresi 1-5 yakni; kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite 

audit dan kinerja perusahaan. Data penelitian dinyatakan terbebas dari 

multikolinearitas apabila nilai R-square model 1 lebih besar dari nilai R-

square yang lainnya. (Winarno, 2011:5.3) 

 

2)  Uji Heteroskedastisitas 

Uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari 
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residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 

homoskedastisitas.  

Metode yang digunakan dalam melakukan uji heteroskedastisitas 

adalah Uji White, Glejser, Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, dan ARCH. 

Model memenuhi persyaratan apabila nilai probabilitas chi-Squaresnya 

melebihi nilai alpha 0.5. (Winarno, 2011:5.14) 

 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Menurut Ghozali (2013:97), “Koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen”. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk 

memprediksi variasi variable dependen.  

Besarnya nilai R² berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu 0 < R² < 1. Jika 

R² semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh antara 

variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya). (Mahulete, 2016). Dalam 

penelitian ini pengukuran menggunakan Adjusted R2  karena lebih akurat untuk 

mengevaluasi model regresi tersebut. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghazali (2013:98), uji F pada dasarnya bertujuan untuk 

menunjukkan “apakah semua variabel bebas atau independen yang di masukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

atau dependen”. Uji F ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. 

Rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ha :  Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite 

Audit) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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Ho :  Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite 

Audit) tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Adapun kinerja pengujiannya sebagai berikut: 

 Apabila Fℎ𝑖𝑡ung > F𝑡𝑎𝑏𝑒l : maka Ho ditolak Ha diterima, yang berarti bahwa 

variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan. 

 Apabila Fℎ𝑖𝑡ung < F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙: maka Ho diterima Ha ditolak, yang berarti bahwa 

variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. 

(Mahulete, 2016). 

3) Uji Parsial (Uji T) 

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t 

statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat dengan 

menggunakan eviews. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, 

dimana untuk kekuatan pada uji t adalah sebagai berikut : (Mahulete, 2016).  

Menurut Ghazali (2013:98), uji T pada dasarnya bertujuan “untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen”. Rumusan hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut: 

Ha1 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ho1 :  Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ha2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ho2 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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Ha3 :  Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ho3 :  Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ha4 :  Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ho4 :  Dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ha5 :  Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ho5 :  Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, 

maka pengjian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel jika 

: (Mahulete, 2016).  

Apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡ung < 𝑡𝑡𝑎𝑏 : maka Ho ditolak Ha diterima, yang berarti bahwa 

variabel bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) 

adalah signifikan. 

Apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡ung > 𝑡𝑡𝑎𝑏 : maka Ho diterima Ha ditolak, yang berarti bahwa 

variabel bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) 

adalah tidak signifikan. (Mahulete, 2016). 


