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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013. Di Bursa Efek Indonesia, tercatat 

berbagai jenis perusahaan, salah satunya adalah perusahaan manufaktur. 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli dan mengolah bahan 

baku menjadi barang yang siap pakai. Terdapat 3 (tiga) sektor dalam perusahaan 

manufaktur, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang 

konsumsi. Adanya peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat 

yang diikuti oleh peningkatan daya beli akan mendorong peningkatan konsumsi 

yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi. Dengan meningkatnya laba perusahaan dapat mengindikasikan 

bahwa kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik sehingga menjadi penting 

untuk diteliti. 
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3.2.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan causal study untuk melihat 

adanya hubungan sebab akibat antar variabel penelitian (Sekaran dan Bougie, 

2013: 98). Penelitian ini merupakan longitudinal study di mana data dikumpulkan 

dengan dua atau lebih perbedaan dalam waktu  (Sekaran dan Bougie, 2013: 107). 

 

3.3.  Variabel Penelitian 

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Definisi operasional dari kedua variabel ini, 

yaitu: 

 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi sasaran utama bagi 

peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013: 69). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah kinerja keuangan perusahaan, diproksikan dengan Return on Equity 

(ROE). Return on Equity (ROE) diukur dengan skala rasio. Return on Equity 

(ROE) adalah rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba. Semakin tinggi Return on Equity (ROE) yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan, semakin perusahaan tersebut mampu untuk memperoleh laba 

bersih dari ekuitas yang digunakannya secara efisien. Return on Equity (ROE) 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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Keterangan: 

ROE: Return on Equity. 

Laba Bersih: Laba Tahun Berjalan periode t. 

Average Equity: (Equity periode t + Equity periode t-1)/ 2. 

 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang dapat memengaruhi variabel 

dependen, baik berpengaruh positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 

2013: 70). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan. Good Corporate 

Governance diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, 

dan kepemilikan institusional. 

1. Dewan Komisaris Independen. 

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak 

terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang 

terafiliasi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Komisaris 

independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan 

kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan 

dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Jumlah 

ROE= 
Laba Bersih 

Average Equity 
x 100% 
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komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan 

berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan. 

Komposisi dewan komisaris dalam penelitian ini diukur berdasarkan 

persentase jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah 

total dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris 

perusahaan sampel (Susanti, 2011). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala rasio. 

 

 

 

Keterangan: 

DKI: Dewan Komisaris Independen. 

∑dewan komisaris independen: Jumlah anggota dewan komisaris 

independen. 

∑dewan komisaris: Jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam 

perusahaan. 

 

2. Komite Audit. 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan 

bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Komite audit sebagai salah 

satu komponen penting yang dapat menjamin kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan sehingga menjadi penunjang dalam menciptakan tata kelola 

DKI= 

∑dewan komisaris independen 

∑dewan komisaris 

x 100% 
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perusahaan yang baik. Komite audit pada penelitian ini diukur 

berdasarkan persentase jumlah anggota komite audit dalam perusahaan 

(Susanti, 2011). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio. 

 

 

Keterangan: 

KA: Komite Audit. 

∑komite audit dalam perusahaan: Jumlah seluruh anggota komite audit 

dalam perusahaan. 

 

3. Kepemilikan Institusional. 

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

institusi, seperti bank, perusahaan asuransi dan investasi, serta institusi 

lainnya. Variabel ini dihitung dengan membandingkan jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang 

beredar. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Perhitungan 

kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Amyulianthy, 

2012). 

 

 

 

 

KI= 

∑saham yang dimiliki institusi 

∑saham yang beredar 

x 100% 

 

KA = ∑komite audit dalam perusahaan 
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Keterangan: 

KI: Kepemilikan Institusional. 

∑saham yang dimiliki institusi: Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi. 

∑saham yang beredar: Jumlah saham perusahaan yang beredar. 

 

4. Ukuran Perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat 

menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset 

perusahaan (Kamaliah, Akbar, dan Kinanti, 2009). Penggunaan logaritma 

natural digunakan untuk mengurangi fluktuasi data. Apabila nilai total aset 

digunakan secara langsung, nilai variabel akan sangat besar, miliaran 

sampai triliunan. Dengan logaritma natural, nilai total aset tersebut 

disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai yang sebenarnya. 

 

 

Keterangan: 

UP    : Ukuran Perusahaan. 

Ln Total Aset : Logaritma natural dari penjumlahan total aset lancar 

  dan aset tidak lancar periode t. 

 

UP = Logaritma natural (Ln) Total Aset. 
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3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu laporan 

keuangan dan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

untuk tahun 2011 sampai 2013. Data sekunder merupakan data yang telah diolah 

terlebih dahulu oleh pihak lain (Sekaran dan Bougie, 2013: 36). Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang telah diaudit oleh auditor independen 

beserta catatan atas laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 

manufaktur. Data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang telah diaudit ataupun Annual Report dapat 

diperoleh dari www.idx.co.id yang merupakan situs resmi PT Bursa Efek 

Indonesia. 

 

3.5.  Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2013. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang merupakan 

teknik pengambilan sampel dengan kriteria–kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013 secara berturut – turut. 
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2. Memiliki tanggal tutup buku 31 Desember. 

3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit atau Annual Report dalam 

mata uang Rupiah dari tahun 2011 sampai 2013. 

4. Menghasilkan laba dari tahun 2011 sampai 2013. 

5. Memiliki data mengenai dewan komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan institusional, dan total aset perusahaan. 

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata–rata (mean), dan 

standar deviasi dari variabel–variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, alat 

bantu yang digunakan untuk menganalisis data adalah program SPSS versi 20. 

1. Uji Normalitas Data. 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual, memiliki distribusi normal. Uji t dan F 

yang mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 

(Ghozali, 2012: 160). Model regresi yang baik, yaitu memiliki distribusi data 

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Normal tidaknya suatu 

data dapat dideteksi dengan melihat plot grafik histogram, tetapi gambar 

grafik kadang–kadang dapat menyesatkan karena kelihatan distribusinya 

normal, tetapi secara statistik sebenarnya tidak normal (Ghozali, 2012: 34). 
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Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov–

Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data 

sebagai berikut: 

a. Nilai probabilitas signifikansi residual lebih besar dari 0,05, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Nilai probabilitas signifikansi residual lebih kecil dari 0,05, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Asumsi Klasik. 

Model regresi linear berganda (multiple regression) disebut sebagai model 

yang baik apabila model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian 

disebut dengan asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memenuhi 

asumsi dasar sebelum dilakukannya pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik 

yang diperlukan adalah uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). 

a. Uji Multikolonieritas. 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, variabel – 

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel 
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independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol. 

           Uji multikolonieritas dapat dilihat dari (i) nilai tolerance dan 

lawannya; (ii) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih, yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi  

karena VIF = 1/ Tolerance. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2012: 106). 

 

b. Uji Autokorelasi. 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Hal ini disebabkan oleh residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya, yang sering ditemukan pada data 

runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu/ kelompok, 

cenderung memengaruhi “gangguan” pada individu/ kelompok yang sama 
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pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2012: 110). 

           Beberapa cara dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji Runs (Runs test). Uji Runs 

(Runs test) merupakan bagian dari statistik nonparametrik yang digunakan 

untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi 

(Ghozali, 2012: 120). Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, 

dapat dikatakan bahwa residual terjadi secara acak (random) atau tidak 

(sistematis). Perumusan hipotesis dalam Runs test adalah sebagai berikut. 

 

H0: residual (res_1) acak (random) 

Ha: residual (res_1) tidak random 

 

Nilai probabilitas signifikan lebih dari 0,05 yang berarti hipotesis nol 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terjadi secara acak 

(random) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 
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berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2012: 

139). 

           Cara untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat pola pada grafik scatterplot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dan residualnya SRESID, di 

mana sumbu Y merupakan Y yang telah diprediksi dan sumbu X 

merupakan residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized. Dasar analisis yang digunakan adalah (i) pola titik–titik yang 

ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; 

(ii) tidak adanya pola yang jelas dan titik–titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2012: 139). 

  

3. Uji Hipotesis. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Persamaan 

regresi linier berganda pada penelitian ini adalah 

ROEit = α + β1 DKIit + β2 KAit + β3 KIit + β4 UPit + e 

Keterangan: 

ROEit  : Return on Equity (ROE) periode t 
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DKIit : Dewan Komisaris Independen periode t 

KAit : Komite Audit periode t 

KIit : Kepemilikan Institusional periode t 

UPit : Ukuran Perusahaan periode t 

β1 – β4 : Konstanta regresi 

e : Error 

 

a. Uji Korelasi. 

Uji Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) 

linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan 

fungsional sehingga tidak membedakan antara variabel dependen dan 

variabel independen (Ghozali, 2012: 96). 

 

b. Uji Koefisien Determinasi. 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil, 

berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan 

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

variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 
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variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, baik berpengaruh secara signifikan maupun 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, maka 

R
2
 pasti meningkat. Penggunaan nilai Adjusted R

2
 lebih sering digunakan 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena nilai ini dapat 

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model (Ghozali, 2012: 97). 

 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). 

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen (bebas) yang dimasukkan ke dalam model, memiliki pengaruh 

secara bersama–sama terhadap variabel dependen (terikat). Uji statistik F 

menggunakan derajat kepercayaan (α) sebesar 5%. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah bila nilai signifikansi F(p–value) < 0,05, hipotesis 

alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel dependen (Ghozali, 

2012: 98). 

 

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t). 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel 

penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2012: 98). Uji statistik t menggunakan derajat 
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kepercayaan (α) sebesar 5%. Kriteria pengambilan keputusannya adalah 

bila nilai signifikansi t (p–value) < 0,05, hipotesis alternatif diterima, yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

memengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012: 99). 
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