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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Enterprise Risk 

Management dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Definisi dari metode kuantitatif adalah metode ilmiah karena sudah memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan 

sistematis (Sugiono, 2013). Pengertian dari metode penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain 

yang sudah disebutkan, yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk laporan 

penelitian (Sugiono, 2013). 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah menggunakan data perusahaan Non Keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016. Untuk memperoleh 

data dapat dilakukan dengan  berbagai cara salah satunya adalah dokumentasi, 

yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang 

berupa annual report  perusahaan - perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016. Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dalam mengambil populasi sampel, yaitu dengan kriteria 

tertentu. 
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 

perusahaan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Enterprise 

Risk Management dan karakteristik perusahaan yang terdiri atas Profitability, 

Leverage, Firm Size dan Sales Growth. 

3.3.1  Variabel Dependen 

 Kinerja perusahaan merupakan variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kinerja perusahaan diukur menggunakan rumus return on asset. 

Sayilir & Farhan (2016) merumuskan ROA sebagai berikut: 

 Return on Assets = Laba Bersih / Total Aset 

3.3.2  Variabel Independen 

3.3.2.1 Enterprise Risk Management  

 Variabel enterprise risk management diukur dengan skala nominal. 

Pengungkapan enterprise risk management bisa ditemukan dengan mencari kata 

“Enterprise Risk Management”, ” Chief Risk Officer”, ”Komite Risiko (Risk 

Commitee) pada laporan keuangan perusahaan (Liebenberg & Hoyt, 2008). 

Variabel dummy 0 menjelaskan bahwa perusahaan tidak menerapkan ERM dan 1 

menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan ERM. 
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3.3.2.2 Profitabilitas 

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Brigham dan Houston (2010) 

berpendapat bahwa profitabilitas adalah usaha perusahan dalam memperoleh 

keuntungan dari aktivitas dalam periode akuntansi. ROE (Return on Equity) 

adalah rasio yang paling penting dalam pengembalian atas ekuitas yang 

merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi dengan total ekuitas 

pemegang saham. Pemegang saham pastinya ingin mendapatkan tingkat 

pengembalian yang tinggi tas modal yang mereka investasikan, dan ROE 

menunjukkan tingkat yang mereka peroleh (Brigham & Houston ; 2010). Return 

on Equity (ROE) dirumuskan sebagai berikut :   

Return on Equity = Laba Bersih /  Ekuitas 

3.3.2.3 Leverage  

Leverage adalah modal perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktiva 

perusahaan atau menunjukkan bagian aktiva perusahaan yang didanai oleh pihak 

selain pemegang saham. Leverage akan semakin rendah, apabila proporsi aktiva 

yang dibiayai hutang semakin besar. Tingginya tingkat hutang yang dimiliki 

perusahaan menunjukkan bahwa tingginya rasio leverage (Gitman & Zutter, 

2012).  Menurut Al-Matari et al (2012), leverage dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Leverage = Total Hutang /  Total Aset 
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3.3.2.4 Sales Growth  

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan adalah kemampuan sebuah 

perusahaan dalam meningkatkan size. Dengan adanya pertumbuhan perusahaan 

yang pesat maka akan semakin besar pula dana yang diperlukan untuk ekspansi. 

Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin besar 

keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh 

sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik digunakan 

untuk ekspansi. Dengan besarnya dana penelitian dan pengembangan maka 

potensi pertumbuhan dapat diukur. Semakin besar R&D costnya maka berarti ada 

prospek perusahaan untuk tumbuh (Sartono, 2001). Sartono (2001) dalam Andina 

(2013), menyatakan rumus pertumbuhan penjualan sebagai berikut : 

  les   o th   
 et   les (t)  et   les (t   

 et   les (t  )
 

3.3.2.5 Firm Size 

Menurut Putu et al. (2014), ukuran perusahaan adalah suatu metode yang 

dapat dilakukan untuk mengetahui besar atau kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari aset, rata-rata total penjualan, jumlah penjualan dan rata-rata total aset. 

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Hoyt & Liebenberg (2011), Bertinetti, 

Cavezzali & Gardenal (2013). Untuk mengukur firm size dapat menggunakan 

rumus berikut ini: 

Keterangan :  

Firm Size  = Ukuran Perusahaan Ln(Total Assets) = Logaritma Natural 

dari Total Aset 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melaui media perantara atau dari hasil 

pengumpulan data orang lain yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2016. Cara memperoleh data sekunder melalui bantuan 

fasilitas internet dengan mengunduh data-data tersebut pada website BEI 

(www.idx.co.id). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Regresi panel adalah metode analisis data yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini karena penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen pada data longitudinal (gabungan 

antara data cross sectional dengan data time series). Aplikasi yang digunakan 

untuk menguji data penelitian ini adalah program SPSS versi 22.0 dan Eviews 

10.0. Langkah-langkah analisis data meliputi statistik deskriptif, uji outlier, 

pemilihan model terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman, uji F, uji t, dan uji 

Koefisien Determinasi (R
2
). 

 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

 Tujuan dilakukannya uji statistik deskriptif adalah untuk memberikan 

informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data 

demografi responden. Pengukuran  yang diterapkan dalam uji ini antara lain 
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berupa nilai minimum, maksimun, rata-rata, dan simpangan baku (Indriantoro & 

Supomo, 2013). 

 

3.5.2 Uji Outlier 

 Uji outlier dilakukan untuk mengetahui adanya  data yang menyimpang 

sehingga menyebabkan data menjadi terdistribusi tidak normal. Menurut Winarno 

dan Wahyu (2015) pengujian outlier menggunakan Studentized Deleted Residual 

(SDR) dianggap menyimpang apabila hasil dari nilai SDR lebih besar dari +1,960 

dan lebih kecil dari -1,960. 

 

3.5.2 Analisis Regresi 

 Dalam tahap uji koefisien regresi bertujuan untuk menguji apakah adanya 

hubungan yang signifikan antara variabel dependen dengan variabel-variabel 

independen baik secara bersama-sama (dengan uji F) maupun secara individual 

(dengan uji t) serta dengan uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini uji 

hipotesis yang digunakan meliputi; uji koefisien determinasi (R²), pengaruh 

simultan (F-test) dan uji parsial (t-test).   

Struktur data yang sering digunakan dalam studi ekonometrika adalah 

data panel. Data panel (pooled data) adalah gabungan dari data time series dan 

cross section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan 

variabel-variabel cross section maupun time series, data panel memiliki 

keunggulan yang bersifat robust terhadap beberapa pelanggaran asumsi Gauss 

Markov (Asumsi klasik analisis regresi). Pemodelan antara variabel independen 
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terhadap variabel independen pada data panel disebut dengan regresi panel 

(Ariefianto, 2012). 

 Adapun tiga metode yang dapat digunakan pada regresi panel adalah 

sebagai berikut: 

a. Pooled Least Square 

Pooled least square mengetahui estimasi data panel dengan asumsi bahwa 

kesalahan regresi bersifat konstan tidak dipengaruhi oleh waktu maupun 

objek. Metode ini adalah metode yang efektif dalam peningkatan presisi 

jika dapat berasumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen adalah konstan pada periode dan objek yang digunakan 

pada analisis. 

b. Fixed Effect Model  

Fixed effect model bertujuan untuk mengetahui estimasi data panel dengan 

asumsi bahwa kesalahan regresi terpengaruh perbedaan objek (individu), 

waktu, dan bersifat tetap. 

c. Random Effect Model  

Random effect model bertujuan untuk mengetahui estimasi data panel 

dengan asumsi bahwa kesalahan regresi terpengaruh perbedaan objek 

(individu), waktu, dan bersifat acak. 

 

3.6 Pemilihan Metode Terbaik 

 Pemilihan teknik estimasi yang paling tepat dapat dcocokkan dengan 

kondisi data. Pemilihan model terbaik antara pooled least square, fixed effect 
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model, dan random effect model dapat menggunakan uji Chow dan Uji Hausman 

agar model yang dihasilkan sesuai. 

 

3.6.1 Uji Chow 

 Tujuan dilakukan uji chow adalah  untuk  memilih salah satu  antara  

metode  pooled atau fixed. Model regresi panel dikatakan layak apabila  fixed 

effect model yang digunakan dalam memprediksi variabel dependen, apabila nilai 

p ob bilit sny  ku  ng d  i α (t   f signifik nsi , yaitu 0,05. Jika angka 

signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05 maka model teknik regresi data 

panel dengan pooled least square (Ariefianto, 2012). 

 

3.6.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dapat dilakukan untuk memilih antara fixed effect model atau 

random effect model. Apabila nilai probabilitas pada bagian cross-section random 

lebih besar dari nilai 0,05 maka model yang dipilih adalah  model random effect 

dan begitu juga sebaliknya (Basuki & Prawoto, 2016). 

 

3.6.3  Uji Hipotesis 

 Tujuan uji hipotesis adalah untuk melakukan pengujian apakah variabel 

yang diteliti memiliki populasi sampel yang benar (Basuki & Prawoto, 2016). 

Kebenaran hipotesis dapat dilihat dari besar kecilnya pengaruh dua variabel yaitu 

variabel dependen dan independen. Dalam pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan melakukan uji F, uji t, dan uji Goodness of Fit Model. 
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3.6.3.1 Uji F 

Tujuan dilakukannya uji F adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh variabel independen terhadap independen secara simultan, sekaligus 

merupakan uji hubungan linieritas antara variabel independen terhadap dependen. 

Jika angka signifikansi lebih kecil d  i α, yaitu 0,05, maka variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau artinya model yang 

digun k n sesu i.  eb likny , jik  nil i signifik nsi ku  ng d  i α maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2001). 

3.6.3.2 Uji t 

Tujuan dilakukannya uji T adalah untuk menguji apakah adanya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu 

model penelitian (Rahmadeni & Yonesta, 2016). Jika angka signifikansi lebih 

kecil dari 0,05, maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Jika angka signifikansi lebih besar atau 

sama dengan 0,05, maka variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dengan adanya uji koefisien determinasi (R
2
), standard error of 

regression dan Akaike information criteria dapat menentukan kecocokan model 

regresi. Koefisien determinasi menjelaskan persentase kecocokan model atau nilai 

yang menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel 

dependen. Menurut Gujarati (2003), R
2
 pada persamaan regresi rentan terhadap 

penambahan variabel independen, dimana semakin banyak variabel independen 
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yang terlibat, maka nilai R
2
 akan semakin besar. R

2
 adjusted  digunakan pada 

analisis regresi linier berganda, dan R
2
 digunakan pada analisis regresi sederhana. 

Nilai R
2
 dinyatakan dalam persen dan berkisar antara 0% hingga 100%. 
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