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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang terdaftar sejak 

tahun 2012 sampai dengan 2013 yang berjumlah 29 perusahaan 

perbankan. 

3.1.2. Sampel 

Penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling 

dengan kriteria: 

a) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI dan secara berturut-

turut terdapat selama periode penelitian (tahun 2012-2015) 

b) Perusahaan Perbankan yang memiliki data lengkap selama periode 

penelitian (tahun 2012 sampai dengan 2015) dan dapat diandalkan 

kebenarannya 
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Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang memenuhi syarat 

sebanyak 29 perusahaan Perbankan. 

Tabel 3 

Sampel dan Jumlah observasi 

NO. Keterangan Jumlah Perusahaan 

1 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 31 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 2 

Data yang dapat digunakan 29 

2 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 32 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 3 

Data yang dapat digunakan 29 

3 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014 36 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 7 

Data yang dapat digunakan 29 

4 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015 41 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 12 

Data yang dapat digunakan 29 

Jumlah Observasi  116 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh melalui data yang tercatat yaitu data keuangan. Menurut 

Sugiyono (2007), data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber 

data berupa pencatatan data historis.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi. Menurut Arikunto (2002) metode dokumentasi adalah 

mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005) 

menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 
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peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku 

mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.  

Data yang digunakan merupakan data laporan keuangan yang dapat 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan annual report yang 

didapat dari website www.idx.co.id. 

 

3.3. Teknik Analisis Data 

3.3.1. Analisis statistik deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran 

umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara 

melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukan hasil pengukuran mean, nilai 

minimal dan maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut (Ghozali, 

2011). 

3.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (Multiple 

Regresion Analysis). Analisis ini digunakan untuk menguji atau untuk 

mengetahui Good Corporate Governance dan ukuran perusahan terhadap 

kinerja keuangan perbankan. Model penelitian ini dinyatakan dalam 

persamaan regresi di bawah ini: 

 

KK= a+b1JD+b2UDK+b3KI+b4Size+e 

 

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

KK  = Kinerja Keuangan Perbankan 

a    =  koefisien konstanta 

b1-b4  = koefisien regresi 

JD  = Jumlah direksi 

UDK  = Ukuran Dewan Komisaris 

KI  = Komisaris Independen 

Size  = Size 

3.3.3. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (1995 dalam Ghozali, 2011) menyatakan bahwa dalam 

melakukan regresi terdapat empat asumsi klasik yang penting, yaitu tidak 

terjadinya multikolinieritas antar variabel independen, tidak terjadinya 

autokorelasi antar residual pada setiap variabel independen, tidak terjadinya 

hetroskedisitas, dan data normal. 

3.3.3.1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat 

dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 
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variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresikan 

terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilita 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 dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Model regresi yang baik tidaknya terdapat masalah multikolinieritas atau adanya 

hubungan korelasi di antara variabel-variabel independennya (Ghozali, 2011). 

3.3.3.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Autokorelasi timbul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu bekaitan satu sama lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Auto 

korelasi dapat diketahui melalui uji Durbin – Watson (DW test). Jika d lebih kecil 

dibandingkan dengan dl, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. 

3.3.3.3. Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan lain. Model regresi 

yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat grafik 

plot antara variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. 
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Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah:  

1. Jika ada pola yang jelas, seperti titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Cara lain untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel independen (Ghozali, 2011). Jika nilai signifikansi variabel 

bebas > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.         

3.3.3.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi, variabel 

dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan 

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2011). Jika asumsi ini dilanggar maka uji statitik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil.  
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Pengujian normalitas dalam penelitian ini denga menggunakan one sample 

Kolmogorov-Smirnov test dan analisis grafik histrogram dan P-P plot. Dalam uji 

one sample Kolmogorov-Smirnov test variabel-variabel yang mempunyai asymp. 

Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa 

variabel-variabel tersebut memilki distribusi normal dan sebaliknya (Ghozali, 

2011).   

3.4. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan pengujian normalitas dan pengujian atas asumsi 

hipotesis 1 (H1) sampai dengan (H4). Kemudian hasil sampel digunkan untuk 

menguji kebenaran suatu hipotesis dengan alat analisis yaitu koefisien 

determinasi, uji kelayakan model (goodness of fit) dan uji t. 

3.5.1 Koefisien Determinansi (  ) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). 

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa 

terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel bebas, maka R² pasti meningkat tidak perduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh 
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karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² 

pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R², nilai 

Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model. 

3.5.2 Uji Kelayakan Model (Goodness of fit) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai 

F hitung > F tabel dan probabilitas signifikansi < 0.05, maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel 

independen dan dependen, apakah variabel independen benar-benar berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2011).. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu: 

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

  




