
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), penelitian ini termasuk penelitian 

historis (historical research), kasual komparatif (causal comprative research) dan 

bersifat penelitian arsip (archival research). Penelitian ini dikatakan sebagai 

historis karena data yang digunakan dalam melakukan penelitian merupakan data-

data terdahulu. Sedangkan dikatakan sebagai penelitian kausal komparatif karena 

penelitian ini meneliti hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Kemudian data-data eksternal yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan dari laporan keuangan tahunan perusahaan jasa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dikatakan bersifat penelitian arsip 

Dalam penelitian ini ada beberapa sebagai variabel independen seperti, 

komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan dan sebagai variabel dependen 

adalah Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk menunjukkan apakah ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan 
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metode non-probabilitas (non-probability sampling method). Menurut Indriantoro 

dan Supomo (2013), metode non-probabilitas adalah metode pemilihan secara tidak 

acak sehingga setiap bagian dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama 

terhadap seluruh populasi untuk dipilih. Sedangkan cara pemilihan sampel adalah 

dengan purposive sampling method yakni metode pengambilan sampel berdasarkan 

pada beberapa pertimbangan. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

Menurut Supomo et al. (2014), variabel dependen merupakan jenis variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat 

konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan (Firm 

Performance) yang diukur dengan menggunakan ROE dan ROA. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, 

dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

serta variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan. 

3.3.1 Komisaris Independen 

Menurut Sylvia dan Sidharta (2010), komisaris independen adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan 
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komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis 

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Hal tersebut 

diukur dari proporsi jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh 

komisaris. 

K. IND = Proporsi jumlah komisaris independen  

   Jumlah seluruh komisaris 

3.3.2 Dewan Direksi 

Menurut Gideon (2010), dewan 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 anggaran dasar. 

Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota yang ada dalam perusahaan.  

3.3.3 Komite Audit 

Menurut Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Hakim (2009), komite audit 

adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk 

oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan 

memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan 

fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-

perusahaan. 
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3.3.4 Kepemilikan Institutional 

Menurut Sylvia dan Sidharta (2010), kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, 

bank, dana pensiun, dan investment banking. Dalam Gideon (2010) persentase 

saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan 

laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai 

kepentingan pihak manajemen. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang 

beredar. 

KI (Persentase) =  Jumlah saham institusi 

           Seluruh modal saham beredar 

3.3.5 Kepemilikan Managerial 

Menurut Gideon (2010), kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah 

persentase jumlah saham yang dimilliki pihak manajemen dari seluruh modal 

saham perusahaan yang beredar. 

KM (Persentase) =  Jumlah saham manajemen 

              Seluruh modal saham beredar 

3.3.6 Ukuran Perusahaan 

Menurut Seftianne dan Handayani (2011), ukuran perusahaan 

menggambarkan besar dan kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut 

ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya 
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perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata 

tingkat penjualan. 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total 

asset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran 

perusahaan karena sifatnya yang jangka panjang. Ukuran perusahaan dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

  SIZE = Log (Total Asset) 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data-data mengenai kinerja 

perusahaan yang diukur dengan melihat ROE  dan ROA khususnya perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Adapun teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah menggunakan data sekunder secara kuantitatif yang di ambil 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016, yaitu 

http://www.idx.co.id 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012), statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif 

membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan 
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yang diperoleh (meringkas dan menyajikan), serta melakukan pengukuran 

pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, 

berguna dan mudah dipahami. Kemudian menurut Sugiyono (2012) yang termasuk 

dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, 

persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan 

perhitungan persentase. 

3.5.2 Uji Outlier 

Menurut Ghozali (2013), outlier adalah kasus atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya 

dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau 

variabel kombinasi. Adanya data outliers ini akan membuat analisis terhadap 

serangkaian data menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena yang 

sebenarnya. 

 

3.6 Data Panel 

Data panel atau pooled data/longitudinal merupakan data gabungan dari 

data cross section dan time series. Data panel dibagi menjadi dua jenis berdasarkan 

jumlah observasi pada masing-masing unit cross section dan time series, yaitu: 

a. Balanced Panel Data: Data panel yang jumlah observasi (data) sama banyak 

dengan masing-masing unit cross section maupun time series. 

b. Unbalanced Panel Data: Data panel yang jumlah observasi (data) tidak 

sama banyak dengan masing-masing unit cross section maupun time series. 
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Model antara variabel bebas dan variabel terikat pada data panel disebut 

regresi panel. Dengan penyesuaian informasi yang terkait variabel cross section 

maupun time series, regresi panel bersifat kokoh terhadap kontravensi asumsi klasik 

regresi sehingga tidak perlu melakukan uji asumsi klasik pada regresi panel. 

Pemodelan regresi panel dapat menggunakan program E-Views, STATA, 

SAS, S-Plus dan lain-lain. Perbedaan regresi linear dengan regresi panel adalah 

bahwa regresi panel menghitungkan efek dari faktor waktu dan faktor cross section. 

Ada tiga model regresi yang akan dihasilkan regresi panel yaitu: 

1. Pooled Least Square (PLS), yaitu untuk estimasi data panel dengan asumsi 

bahwa error regresi bersifat konstan. Teknik ini efektif untuk meningkatkan 

keakuratan jika kita dapat mengasumsikan bahwa pada periode dan objek 

yang digunakan analisis bersifat konstan pada hubungan antara variabel 

terikat dan variabel bebas. 

2. Fixed Effect Model (FEM), yaitu estimasi data panel perbedaan objek 

maupun waktu bersifat tetap dengan asumsi mempengaruhi error regresi. 

Pemodelan ini masih memungkinkan error hubungan antara variabel bebas 

terjadinya heteroskedastisitas. Jika dalam model terjadi heteroskedastisitas 

maka akan diatasi dengan Random Effect Model (REM). 

3. Random Effect Model (REM), yaitu untuk estimasi data panel perbedaan 

objek (individu) maupun waktu dan bersifat random mempengaruhi error 

regresi. 

Model terbaik pada regresi panel dipilih berdasarkan karakteristik masing-

masing data. Pemilihan model terbaik pada regresi panel dilakukan melalui uji 
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Chow (Likelihood Ratio/Uji F), uji Hausman dan uji. Yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Uji Chow (Likelihood Ratio/Uji F), merupakan uji yang digunakan untuk 

memilih antara Pooled Least Squares (PLS) dan Fixed Effect Model 

(FEM). Hipotesis dalam Uji Chow adalah: 

H0: Model terbaik adalah Pooled Least Squares (PLS) 

H1: Model terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM) 

Jika nilai probabilitas (prob.) > α (α = 0,05) , maka kita menerima H0 atau 

artinya model yang terbaik adalah Pooled Least Squares (PLS), dan 

sebaliknya jika nilai prob. < 0,05, maka model yang terbaik adalah H1, 

Fixed Effect Model (FEM). 

b. Uji Hausman, merupakan uji yang digunakan untuk memilih antara Fixed 

Effect Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM). 

  H0 : Model terbaik adalah Random Effect Model (REM) 

H1 : Model terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM) 

Jika nilai probabilitas (prob.) > 0,05, maka kita menerima H0 atau artinya 

model yang terbaik adalah Random Effect Model (REM), dan sebaliknya 

jika nilai probabilitas (prob.) < 0,05, maka model yang terbaik adalah H1, 

Fixed Effect Model (FEM). 

c. Uji Lagrange Multiplier, merupakan uji yang digunakan apabila pada saat 

melakukan uji terjadi hal-hal seperti berikut:  

- Uji chow menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah fixed effect 

model dari pada pooled least square. Sehingga langkah berikutnya 
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untuk menentukan apakah fixed effect model lebih baik dari pada 

random effect model. 

- Dan Uji hausman menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah 

random effect model dari pada fixed effect model. Sehingga langkah 

berikutnya diperlukan untuk melakukan uji lagrange multiplier. 

3.7 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang akan kita teliti itu diterima atau ditolak. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen baik secara 

simultan maupun secara parsial mempengaruhi variabel dependen yang mana 

dilakukan dengan ujit t (t-test) dan uji F (F-test) dengan tingkat signifikasi (α) 5% 

atau α = 0,05. 

3.7.1 Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apabila variabel independen secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi atau 

tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

terhadap variabel dependen. Apabila hasil uji F hitung lebih dari F tabel maka itu 

berarti variabel cukup signifikan untuk menjelaskan veariabel dependen. 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F merupakan 

pengujian regresi secara  bersama-sama dari variable-variabel independen. Uji 
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hipotesis serentak ini membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F pada 

keyakinan tertentu. 

- Uji F statistik signifikan lebih besar (>) dari 0,05 ; maka Ho diterima 

- Uji F statistik signifikan lebih kecil (<) dari 0,05 ; maka Ho ditolak 

3.7.2 Uji t 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan 

hasil perhitungan T statistik signifikan dengan tingkat a (0,05) dengan cara 

pengambilan keputusan: 

- Bila t statistik signifikan >0,05 maka Ho diterima 

- Bila t statistik signifikan <0,05 maka Ho ditolak 

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2013), uji koefisien determinasi (R2) atau goodness fit 

model merupakan pengujian seberapa besar variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi merupakan alat untuk ukur 

variasi model dependen. Jika nilai koefisien determinasi kecil maka kemampuan 

variabel independen berpengaruh sedikit atau menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen terbatas. 

Persamaan model regresi yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai 

berikut:  

Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e 
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Keterangan: 

Y = Return on Equity / Return on Asset 

a = Constant 

β1 = Regression Coefficient for X1 

β2 = Regression Coefficient for X2 

β3 = Regression Coefficient for X3 

β4 = Regression Coefficient for X4 

β5 = Regression Coefficient for X5 

X1 = Komisaris Independen 

X2 = Dewan Direksi 

X3 = Komite Audit 

X4 = Kepemilikan Institusional 

X5 = Kepemilikan Manajerial 

X6 = Firm size 

e = Standar Error 
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