
 
 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) persero terbuka yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2012 sampai 2015. Dari total 119 BUMN, sebanyak 20 BUMN 

merupakan perusahaan terbuka / emiten yang telah tercatat di pasar modal dan 2 

perusahaan publik yang secara tidak langsung juga dimiliki pemerintah dimana 

perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari salah satu BUMN persero 

terbuka (publik) dan sisanya adalah hasil akusisi dari perusahaan swasta dengan 

perusahaan BUMN publik.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan metode sampling dengan berbagai pertimbangan tertentu 

seperti sifat, ciri-ciri atau kriteria dari populasinya. Adapun kriteria-kriteria yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode tahun 2012 sampai tahun 2015 

2. Perusahaan yang berturut-turut mencantumkan informasi secara 

lengkap pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 

BUMN yang go public selama periode tahun 2012 sampai tahun 

2015. 
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Tabel 3.1. 

Kriteria Sampel  

No. KRITERIA SAMPEL TOTAL 

1. Jumlah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 - 2015 

20 

2. Laporan keuangan dan laporan tahunan yang tidak 

lengkap (Perusahaan yang tidak mencantumkan 

informasi kepemilikan saham manajemen secara detail 

atau Perusahaan yang kepemilikan manajemennya tidak 

ada di laporan tahunan pada tahun 2012 – 2015) 

(8) 

 Total sampel 12 

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas maka sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

sebanyak 12 perusahaan BUMN.  

Tabel 3.2. 

Sampel Perusahaan BUMN  

No. Kode Nama Perusahaan 

1. KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 

2. PGAS PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

3. KRAS PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk 

4. WIKA PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 

5. BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

6. BBTN PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

7. BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

8. ANTM PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

9. PTBA PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 

10. JSMR PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 

11. GIAA PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

12. TLKM PT. Telekomunikasi Indoneisa (Persero) Tbk 

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2016 

3.2. Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mencari 
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informasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.  Penelitian yang 

dilakukan ini menggunakan data-data perusahaan BUMN yang terdaftar di 

BEI. Sumber data penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan annual 

report tahun 2012 sampai 2015.  

3.2.2. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 

data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen. Dalam hal ini, 

catatan atau dokumen perusahaan yang dimaksud adalah annual report 

perusahaan. 

3.3. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian merupakan bagian dari peroses pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian (Adriantoro & Supomo, 2009). 

Analisis data penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian mengolahnya dan disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik, dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan 

linier (Adriantoro & Supomo, 2009). Sebelum melakukan analisis regresi 
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berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah dalam 

menganalisis digunakan software Statistical Package For Social Science (SPSS).  

3.3.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang telah diinput 

akan diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah 

data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar. Hal ini penting dilakukan untuk 

menghindari estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah uji Multikolineraritas, uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan 

uji Normalitas. 

3.3.1.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a. Jika terdapat korelasi di antara variabel independen, 

mengakibatkan variabel independen banyak yang tidak 

signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini bisa terjadi nilai 

R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat 

tinggi.  

b. Multikolonieritas dapat di lihat dari nilai toleransi dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas 
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variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya.  

Nilai Tolerance < 1 atau nilai VIF < 10, berarti tidak ada 

multikolonieritas 

Nilai Tolerance > 1 atau VIF > 10, berarti ada multikolonieritas 

3.3.1.2. Uji AutoKorelasi 

Uji autokorelasi betujuan untuk 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 (Ghozali, 2011). Uji Durbin 

Watson digunakan untuk autokorelasi dengan kriteria : 

a. Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autorelasi positif (tolak) 

b. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada korelasi positif (tidak ada 

keputusan)  

c. Jika 4 – dl < d < 4, maka tidak ada korelasi negatif (tolak)  

d. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, maka tidak ada korelasi negatif (tidak 

ada keputusan) 

e. Jika du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif (tidak ditolak) 

3.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). 

Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, dapat 

menggunakan uji Glejser. Hasil menunjukkan bahwa probabilitas nilai 

signifikansi semua variabel independen diatas tingkat kepercayaan 5% 

(0,05). Ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi ini. 

3.3.1.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang 

normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji statistik 

yang  dapat dipakai untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S 

dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

3.3.2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah 

analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi 

berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 
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independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval 

atau rasio dalam suatu persamaan linier.  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan (ROA). Indikator 

Corporate Governance terdiri dari kepemilikan manajerial, dewan direksi, 

dewan komisaris independen, dan komite audit.  Model pengujian dalam 

penelitian ini dinyatakan dalam persamaan dibawah ini: 

𝑹𝑶𝑨 = 𝜶 +  𝜷𝟏 𝑶𝑾𝑵 +  𝜷𝟐 𝑫𝑰𝑹 + 𝜷𝟑 𝑰𝑵𝑫 + 𝜷𝟒 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 +    

Keterangan : 

ROA  : kinerja keuangan perusahaan 

α  : konstanta  

  : koefisien regresi 

OWN  : kepemilikan manajerial  

DIR  : dewan direksi 

IND  : dewan komisaris independen 

AUDIT : komite audit  

  : error 

3.3.2.1. Uji t (t-test)  

Pada pengujian hipotesis ini menggunakan metode uji pengaruh 

dengan regresi berganda menggunakan uji t yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan kepemilikan 

manajerial, dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite 

audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada seluruh 

perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di BEI. Metode 
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ini akan memperoleh hasil t hitung yang nantinya akan dibandingkan 

dengan t tabel dengan α = 0,05. Kriteria tersebut yaitu: 

a. t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

pada variabel terikat. Jika pada H1 maka H1 terdapat pengaruh 

signifikan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROA) pada BUMN persero terbuka. Pada H2 maka 

H2 terdapatnya pengaruh signifikan dewan direksi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada BUMN persero 

terbuka. Pada H3 maka H3 terdapatnya pengaruh signifikan dewan 

komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(ROA) pada BUMN persero terbuka. Dan pada H4 maka H4 

terdapatnya pengaruh signifikan komite audit terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (ROA) pada BUMN persero terbuka.  

b. t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Jika pada H1 maka H1 tidak terdapat pengaruh 

signifikan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROA) pada BUMN persero terbuka. Pada H2 maka 

H2 tidak terdapatnya pengaruh signifikan dewan direksi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada BUMN persero 

terbuka. Pada H3 maka H3 tidak terdapatnya pengaruh signifikan 

dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROA) pada BUMN persero terbuka. Dan pada H4 

maka H4 tidak terdapatnya pengaruh signifikan komite audit 
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terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada BUMN 

persero terbuka.  

Atau dengan menggunakan Quick look : bila jumlah degree of 

freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5% 

(0,05). 

a. Nilai sig t > 0,05 ; berarti tidak ada pengaruh antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Nilai sig t < 0,05 ;berarti ada pengaruh antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

  




