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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Desain Penelitian 

Sugiyono (2010 : 2) mengemukakan bahwa metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif 

kausal (sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan 

metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang 

diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian Kausalitas, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate 

Governance yang diproksikan melalui Dewan Komisaris, dan Komisaris 

Independen, kemudian kepemikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap 

Kinerja. Penelitian ini menggunakan data Sekunder. 

Menurut Sugiyono (2010 : 18), penelitian kuantitatif dalam melihat 

hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), 

sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen (bebas) dan dependen 

(terikat). Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan 

telaah statistika yang cocok, untuk itu dalam analisis menggunakan Analisis 

Regresi Berganda. 
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3.2.  Objek Penelitian dan Unit Sampel 

 Objek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah perusahaan 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang 

diambil adalah tahun 2015, sedangkan unit sampelnya berupa laporan keuangan 

perusahaan properti yang terdaftar di BEI. 

 

3.3.  Populasi dan Penentuan Sampel 

3.3.1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010 : 80). Menurut Supranto 

(2008 : 22), populasi adalah sekumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat 

dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2015. Perusahaan properti ini merupakan emiten pada Bursa 

Efek Indonesia dengan jumlah sebanyak 47 perusahaan properti. 
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Tabel 3.1. Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI Tahun 2015 

 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 11-Nop-10

2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 18-Des-07

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 14-Jan-08

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk 11-Des-09

5 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 10-Apr-12

6 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 14-Jul-15

7 BIPP Bhuawanatala Indah Permai Tbk 23-Okt-95

8 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 15-Jun-07

9 BKSL Sentul City Tbk 28-Jul-97

10 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 06-Jun-08

11 COWL Cowell Development Tbk 19-Des-07

12 CTRA Ciputra Development Tbk 28-Mar-94

CTRP Ciputra Property Tbk 07-Nop-07

CTRS Ciputra Surya Tbk 15-Jan-99

13 DART Duta Anggada Realty Tbk 08-Mei-90

14 DILD Intiland Development Tbk 04-Sep-91

15 DMAS Puradelta Lestari Tbk 29 Mei 2015

16 DUTI Duta Pertiwi Tbk 29 Mei 2015

17 ELTY Bakrieland Development Tbk 30-Okt-95

18 EMDE Megapolitan development Tbk 12-Jan-11

19 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 30-Jun-00

20 GAMA Gading Development Tbk 11-Jul-12

21 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 11-Des-00

22 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 10-Okt-00

23 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 23-Des-11

24 JRPT Jaya Real Property Tbk 29-Jun-94

25 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 10-Jan-95

26 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 18-Jul-01

27 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk 13-Jul-07

28 LPCK Lippo Cikarang Tbk 24-Jul-97

29 LPKR Lipppo Karawaci Tbk 28-Jun-96

30 MDLN Modernland Realty Tbk 18-Jan-93

31 MKPI Metropolitasn Kentjana Tbk 10-Jul-09

32 MMLP Mega Manunggal Property Tbk 12-Jun-15

33 MTLA Metropolitan Land Tbk 08-Jan-92

34 MTSM Metro Realty Tbk 08-Jan-92

35 NIRO Nirvana Development Tbk 13-Sep-12

36 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 22-Agust-94

37 PPRO PP Properti Tbk 19-Mei-15

38 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15-Jun-92

39 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 18-Nop-94

40 PWON Pakuwon Jati Tbk 19-Okt-89

41 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 19-Des-97

42 RDTX Roda Vivatex Tbk 14-Mei-90

43 RODA Pikko Land Development Tbk 22-Okt-01

44 SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 19-Apr-02

45 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 12-Okt-95

46 SMRA Summarecon Agung Tbk 07-Mei-90

47 TARA Sitara Propertindo Tbk 11-Jul-14

http://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-rea l -estate/sub-sektor-property-rea lestate/

Sub Sektor Properti dan Real Estate diperbaharui tanggal 20 januari 2017

No.
Kode 

Emiten
Nama Emiten IPO
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3.3.2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010 : 81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau karakteristik-karakteristik tertentu. Berikut ini kriteria yang 

digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah : 

1) Perusahaan properti yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015 

2) Perusahaan properti yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan 

keuangan tahunan (annual report) untuk periode 31 Desember 2015 yang 

dinyatakan dalam rupiah 

3) Perusahaan properti yang mengungkapkan data mengenai Dewan Komisaris, 

Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan pada 

tahun 2015. 

 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung 

dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Dalam 

penelitian ini, data yang digunakan adalah Data Sekunder yang berupa laporan 

historis rasio-rasio keuangan masing-masing perusahaan properti yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu berupa data kuantitatif berupa laporan 
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keuangan publikasi tahunan perusahaan properti dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015 yang diperoleh dari www.idx.co.id.  

 

3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi 

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan mencatat dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam hal ini adalah dari 

data-data yang dipublikasikan oleh perusahaan properti mengenai laporan 

keuangannya yaitu dalam laporan keuangan tahunan publikasi (annual report) 

perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2015 yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

 

3.6  Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010 : 2), variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Terdapat dua buah variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

 

a. Variabel Tergantung (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2010 : 4), variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Perusahaan 

Properti, yang diproxy dengan ROA.  

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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b. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat) (Sugiono 2010 : 39). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Komisaris 

Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan. 

 

3.7.  Metode Analisis 

3.7.1.  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

 

3.7.1.1.  Uji Normalitas  

Uji Normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi 

normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Asumsi 

normalitas terpenuhi ketika pengujian normalitas menghasilkan P-value (sign.) > 

α dengan nilai α ditentukan sebesar 1 persen, 5 persen atau 10 persen. Selain 

menggunakan P-plot, uji normalitas juga dapat menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Asumsi normalitas terpenuhi jika signifikansi hasil output 

uji kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0,05.  

 

3.7.1.2.  Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui hubungan yang terjadi diantara 

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun. Untuk menentukan 
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autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson yang dibandingkan dengan 

nilai tabel. Kriteria autokorelasi atau dasar pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi (Ghozali, 2011) : 

1. Apabila d antara dU dan (4-dU) berarti tidak ada auto korelasi. 

2. Apabila d < dL atau d > (4-dL) berarti ada autokorelasi. 

3. Apabila d antara dL dan dU atau (4-dU) dan (4-dL) maka Durbin Watson 

(DW) tidak memiliki kesimpulan yang pasti. Pada nilai ini tidak dapat 

disimpulkan apakah terdapat korelasi atau tidak ada korelasi.     

 

3.7.1.3.  Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel 

independen lainnya. Dalam penelitian uji multikolinearitas menggunakan 

tolerance and value inflation factor atau VIF dimana nilai VIF harus dibawah nilai 

10. Jika nilai tolerance and value inflation factor (VIF) hasil regresi lebih besar 

dari 10 maka dapat dipastikan ada multikolinearitas diantara varibel independen 

tersebut.   

 

3.7.1.4.  Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

bermacam-macam diantaranya dengan menggunakan uji glesjer, pengujian ini 
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dilakukan dengan meregresikan nilai residu terhadap variabel-variabel 

independen. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas atau sebaliknya. Kriteria 

pengujian ini jika nilai signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi dari variabel bebas 

lebih kecil dari 0,05 maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas.    

 

3.7.2.  Regresi Linier Berganda   

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan satu 

variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Sugiyono 

(2010 : 275-276) menjelaskan bahwa analisis regresi berganda digunakan apabila 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya). Model persamaan linier 

berganda yang digunakan : 

 =  +  +  +  +  +  

Dimana : 

Y  =  Kinerja Perusahaan  

 =  Konstanta 

…  =  Koefesiensi regresi 

  =  Dewan Komisaris 

  =  Komisaris Independen 

  =  Kepemilikan Manajerial 

  =  Ukuran perusahaan 

e  =  Error term 
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3.7.3.  Pengujian Hipotesis   

3.7.3.1.  Uji-F  

Uji-F berguna untuk menguji pengaruh variabel independen, secara 

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriteria uji-F sebagai 

berikut : 

a) Apabila F-hitung (0,001) < F-tabel (nilai signifikan), maka  diterima 

berarti variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva, dan 

profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

struktur modal. 

b) Apabila F-hitung (0,001) > F-tabel (nilai signifikan), maka  ditolak berarti 

variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva, dan profitabilitas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel struktur modal. 

c) Selain menggunakan kedua asumsi diatas, uji F dapat diasumsikan berdasarkan 

nilai signifikansi, dimana jika signifikansi < 0,05 maka  ditolak, yang 

berarti variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap struktur 

modal, begitu pula sebaliknya.  

 

3.7.3.2.  Uji-t 

Uji-t berguna untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Kriterianya uji-t sebagai berikut: 

a) Jika t-hitung (0,001) < t-tabel (nilai signifikan), maka  diterima berarti 

variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva, dan profitabilitas 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 
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b) Jika t-hitung (0,001) > t-tabel (nilai signifikan), maka  ditolak berarti 

variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva, dan profitabilitas 

secara parsial berpengaruh terhadap struktur modal. 

c) Selain menggunakan kedua asumsi diatas, uji t dapat diasumsikan berdasarkan 

nilai signifikansi, dimana jika signifikansi < 0,05 maka  ditolak, yang 

berarti variabel independen berpengaruh terhadap struktur modal, begitu pula 

sebaliknya.  

 

3.7.3.3.  Uji Koefisien Determinasi ( )  

Uji koefisien determinasi ( ) berguna untuk mengetahui kesesuaian 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu 

persamaan regresi. Koefisien determinasi menggambarkan besarnya pengaruh 

variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva dan profitabilitas 

terhadap variabel struktur modal atau untuk meneliti derajat keeratan hubungan 

antar variabel. 


