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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menganalisis pengaruh Tata kelola perusahaan melalui konsentrasi Dewan 

Direksi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 

laporan keuangan perusahaan manufaktur industri barang dan konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. Data diperoleh melalui situs 

http://www.idx.co.id. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah seluruh kumpulan dari elemen-elemen yang akan 

dibuat kesimpulan. Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu 

penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau 

dihasilkan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014 sampai 2016. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling 
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bertujuan untuk memperoleh sampel representative berdasarkan kriteria 

tetentu. Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014 sampai tahun 2016.  

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut 

pada tahun 2014 sampai tahun 2016. 

3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014 sampai 2016 yang terdapat biaya 

 

 

C. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, 

yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan 

sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan.  

a. Variabel independen 

 Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negetif (Sekaran, 

2006). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah dewan 

direksi, kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan. 

b. Variabel dependen 

 Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Variabel terikat merupakan variabel utama yang 
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menjadi fokus yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Dalam 

penelitian ini variabel terikat yang ditetepkan adalah kinerja keuangan 

yang diukur dengan Return On Equity (ROE) sebagai variabel Y. 

 

D. Metode Analisis Data 

 

Analisa data dilakukan dengan komputer menggunakan program 

Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 20.0. Analisa data 

dilakukan secara statistik analitik. Analisa data yang dilakukan menggunakan 

perhitungan statistik meliputi : 

1. Uji asumsi klasik 

Penggunaan model regresi berganda pada pengujian hipotesis 

penelitian, terlebih dahulu peneliti harus melakukan pengujian asumsi-

asumsi klasik sebagai dasar model regresi linier berganda. Pengujian 

asusmsi klasik bertujuan agar tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi-

asumsi klasik dari penelitian yang dilakukan. Hasil pengujian yang baik 

adalah hasil pengujian yang tidak melanggar asumsi-asumsi klasik. 

Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas betujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011: 83). Uji normalitas 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov, yang mana dengan uji ini 
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dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak.  

Apabila nilai signifikan > 0,05, maka data tersebut berdistribusi 

normal. Sebaiknya apabila nilai signifikan < 0,05, maka data tersebut 

berdistribsui tidak normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 

2011) Model regresi jika terjadi korelasi antar variabel, maka 

diartikan terdapat masalah multikolinieritas. Model regrasi yang baik 

seharusnya tidak ada korelasi antara variabel bebas satu terhadap 

variabel bebas lainnya. Suatu regresi dikatagorikan bebas dari 

multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance < 10, jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko. 

Multikolinearitas juga dapat diuji dengan menggunakan korelasi 

pearson, dengan cara melihat koefisien korelasinya. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi 

diilakukan dengan melihat nilai toleran dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS, dengan hasil 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 
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2) Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

 

b.  Uji Heteroskedatisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada 

regresi sehingga tingkat akurasi hasil penelitian menjadi kurang. 

Heteroskedastisitas dapat diartikan juga sebagai ketidak samaan 

variasi variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi 

memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya 

satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak 

random. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji grafik 

plot, uji glejser, dan uji white. 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (ZRESID), jika tidak ada pola tertentu serta titik–

titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis dengan grafik plot memiliki 

kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan 

mempengaruhi hasil plotting semakin sedikit jumlah pengamatan, 

semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. Dasar 
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pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah jika nilai 

signifikansi ≥ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, uji 

heterokedastisitas yang digunakan yaitu uji grafik plot dan uji glejser. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan di mana terdapat trend di dalam variabel 

yang diteliti sehingga mengakibatkan residual bebas juga mengandung 

trend. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi terjadi karena 

adanya korelasi yang kuat antara et dengan series et-1, dengan kata 

lain data berkorelasi dengan dirinya sendiri (Kuncoro, 2007). 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya) jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat 

dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW-test) (Ghozali, 

2011). DW test sebagai bagian dari statistik non–parametrik dapat 

digunakan untuk menguji korelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi 

diantara variabel independen. 
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1) Pada penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Waston (DW test) dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound 

(du) dan (4–du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak 

ada autokorelasi. 

b) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower 

bound (dl) maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien 

autokorelasi < 0, berarti ada autokorelasi negatif. 

d) Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau  DW terletak  

antara (4-du) dan (4- dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

KRITERIA UJI DURBIN-WASTON (DW TEST) 

Hipotesis Nol Keput

usan 

Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada 

keputusan 
dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 4 – dl < d < 

4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tidak ada 

keputusan 

4 – du ≤ d ≤ 

4 – dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

dan negative 

Tidak ditolak du < d < 4-

du 

Sumber : Ghozali, 2011 
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2. Uji ketepatan model 

Uji Goodness of Fit atau uji kelayakan model digunakan untuk 

mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. 

Secara statistik uji Goodness of Fit dapat dilakukan melalui pengukuran 

nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Menurut 

Ghozali (2011), perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana 

Ho ditolak). Sebaliknya perhitungan statistik disebut tidak signifikan 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.  

a.  Koefisien Determinasi (R2) 

R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh x1 dan 

x2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain 

x1  dan x2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam E 

dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan  bernilai 1. Ini 

berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang 

dimasukkan ke dalam model. Contoh Jika variabel dalam model hanya 

menjelaskan 0,4 maka berarti sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel di 

luar model, nilai diperoleh sebesar R2 = 0,4. Tidak ada ukuran yang 

pasti berapa besarnya  R2 untuk mengatakan bahwa suatu pilihan 

variabel sudah tepat.  

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

presentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi 

linier berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) 
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(Priyatno, 2008). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Augusty Ferdinand, 2006). 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan 

yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan 

membandingkan besarnya nilai koefisien determinan, jika 

R2  semakin besar mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat. 

Untuk data survai yang berarti bersifat cross section data yang 

diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai 

R2 = 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. 

Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R2 cenderung makin 

kecil. Sebaliknya dalam data runtun waktu (time series) dimana 

peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit 

analisis (perusahaan atau negara) pada beberapa tahun maka R2 akan 

cenderunng besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil 

pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja. Arti 

Atau Makna R2. 

Contoh jika nilai R2 = 0,4, menunjukkan pemilihan variabel x1 dan x2 

dalam  (cross section data) menjelaskan variasi kinerja sebesar 40 

persen,  sisanya 80 persen ditentukan oleh variabel-variabel lain di 
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luar model. Dua variabel penjelas yang dipilih oleh peneliti sudah 

dapat menjelaskan variasi variabel Y pada sampel yang besar. 

Keputusan ini dapat diterima jika uji F menunjukkan nilai yang besar 

atau signifikan. Jadi keputusan untuk menerima model sebagai baik 

atau tepat harus dilihat bersama antara besarnya nilai F dan R2. 

Formula R2 sendiri (Gujarati, 1995: 76) 

b. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen terikat (Imam 

Ghozali, 2011). Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi 5%, apabila nilai F < 0,05 berarti bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  
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3. Uji Hipotesis (T test) 

Uji Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 

(tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan 

secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebapkan oleh 

faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

Uji hipotesis disebut juga “konfirmasi analisa data”. Keputusan dari uji 

hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol.  

Penentuan penerimaan hipotesis dengan uji t dapat dilakukan berdasarkan 

tabel t. Nilai t hitung hasil regresi dibandingkan dengan nilai t pada tabel. 

Jika t hitung > t tabel maka berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial, dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan secara parsial. Hal tersebut juga berlaku untuk F hitung. 

Cara melihat nilai t tabel dan F tabel sudah banyak dibahas pada berbagai 

buku statistik. Misalnya untuk jumlah sampel 100 maka nilai t tabel untuk 

signifikansi 5% adalah dengan melihat nilai t dengan degree of freedom 

sebesar N – 2 = 100 – 2 = 98 untuk hipotesis dua arah. Nilai t dilihat pada 

kolom signifikansi : 2 = 5% : 2 = 0,025. Jika pengujian satu arah, maka df 

adalah 100 – 1 = 99 dan dilihat pada kolom 5%.  

 




