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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sumber dan Jenis Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data sudah ada 

dan diperoleh dari pihak perantara. Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa laporan CGPI tahun 2012-2016, laporan hasil penilaian PROPER 

tahun 2012-2016, laporan keuangan, laporan tahunan dari perusahaan yang 

terdaftar sebagai peserta CGPI. Sumber data berasal dari The Indonesian 

Institute Corporate Governance (IICG), Kementrian Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia IDX Statistik PIPM Semarang, situs BEI 

(www.idx.co.id). 

3.2. Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan yaitu semua perusahaan peserta CGPI selama 

tahun 2012 hingga 2016. Metode dalam pemilihan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Kriteria dalam pemilihan sampel tertentu 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai peserta pemeringkatan CGPI tahun 

2012 hingga 2016. 

2. Perusahaan yang telah IPO dari tahun 2012-2016. 

3. Laporan keuangan masing – masing perusahaan dapat diakses dari sumber 

data 
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4. Komponen data untuk penelitian lengkap untuk CGPI, size, age, leverage,  

kinerja lingkungan, nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan selama 

periode pengamatan penelitian. 

 

Tabel 3.1. Prosedur Pemilihan Sampel 

 

No KETERANGAN 2012 2013 2014 2015 2016 JUMLAH 

1 
Perusahaan yang terdaftar 

sebagai peserta CGPI 
44 27 23 31 34 159 

2 

Komponen data laporan 

keuangan untuk penelitian 

tidak lengkap 

(19) (11) (11) (16) (19) (76) 

 TOTAL SAMPEL 25 16 12 15 15 83 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4   

 Data awal  83 83 83 83   

 Outlier  (18) (14) (3) (10)   

 Data normal diolah model  65 69 80 73   

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Pada penelitian ini variabel independennya adalah Corporate 

Governance Perception Index (CGPI). CGPI merupakan hasil riset dan 

program pemeringkatan Corporate Governance perusahaan yang berada 

di Indonesia (IICG, 2015). Pada penelitian ini, CGPI dapat dilihat dari 

data sekunder hasil riset dan pemeringkatan yang dilakukan oleh The 

Indonesian Institute Corporate Governance (IICG). 
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2. Variabel Dependen 

a. Pertumbuhan perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah prosentase peningkatan atau 

penurunan profitabilitas dari tahun atau periode tahun ini 

dibandingkan tahun sebelumnya (Wahyudi dan Solikhah, 2017). 

Pada penelitian ini pertumbuhan perusahaan diukur dengan  

Growth = Profitabilitas t – Profitabilitas t-1 

                        Profitabilitas t-1 

b. Nilai perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan nilai yang ditunjukkan oleh sebuah 

perusahaan yang dicerminkan dari PBV (Wahyudi dan Solikhah, 

2017). 

Pada penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan menggunakan 

PBV. 

PBV = Share price / share book value 

c. Kinerja Keuangan (ROA) 

Kinerja keuangan merupakan sebaik mana kinerja keuangan 

perusahaan yang mencerminkan prosentase perbandingan antara 

laba bersih dengan total asetnya (Tjondro dan Wilopo, 2011). 

Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan rasio 

profitabilitas dengan menghitung: 

ROA = Laba bersih / total aset. 
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d. Kinerja Lingkungan  

Kinerja lingkungan diukur mamalui prestasi perusahaan dalam 

mengikuti PROPER. Menurut Rakhiemah (2009), PROPER adalah 

suatu program yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong 

penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui 

informasi. Sistem peringkat kinerja PROPER dibagi menjadi 5 

warna yaitu: 

1. Emas : sangat sangat baik skor = 5 

2. Hijau : sangat baik skor = 4 

3. Biru : baik skor = 3 

4. Merah : buruk skor = 2 

5.  Hitam : sangat buruk skor = 1 

Keterangan:  

Emas : Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan 

dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang 

beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.  

Hijau : Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem 

pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang 

efisien melalui upaya 4R (reduce, reuse, recycle, recovery) 

dan melakukan tanggung jawab sosial dengan baik.  
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Biru : Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan. Merah : Pengelolaan lingkungan hidup tidak 

dilakukan dengan persyaratan sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang.  

Hitam : Sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang 

mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

atau pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang. 

 

3. Variabel Kontrol 

a. Size 

Size merupakan banyak sedikitnya total aset perusahaan (Wahyudi 

dan Solikhah, 2017). 

Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan : 

Size = LN Total Asset 

                          

b. Age 

Age merupakan lama sebentarnya perusahaan berdiri (Wahyudi dan 

Solikhah, 2017). 

Pada penelitian ini umur perusahaan diukur dengan : 

Age = tahun penelitian – listing year 

 

  



44 

 

c. Leverage 

Leverage merupakan perbandingan antara besarnya  hutang yang 

dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total ekuitasnya 

(Wahyudi dan Solikhah, 2017). 

Pada penelitian ini leverage diukur dengan : 

Leverage = Total Utang 

                  Total Ekuitas  

 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini dilakukan metode statistik deskriptif yaitu 

bagaimana statistik yang menggambarkan variabel – variabel yang 

diteliti yaitu CGPI, nilai perusahaan, pertumbuhan penjualan, kinerja 

lingkungan, size, leverage, age, yang dapat dilihat dari rata-rata 

(mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi. 

 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Hal yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis 

(analisis regresi linear berganda) yaitu uji asumsi klasik yang terdiri 

atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas. Uji asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

distribusi data variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. 
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Uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

memiliki jenis distribusi normal dengan menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov yang dilihat dari nilai signifikannya. Jika p-

value > 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi secara 

normal (Ghozali, 2016). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas untuk mengetahui apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

homoskedastisitas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini akan 

dilakukan uji Glesjer untuk uji heteroskedastisitas. Kriteria 

penerimaan dilihat dari nilai signifikansinya harus di atas 5% 

supaya tidak mengandung heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menentukan apakah 

terdapat korelasi dalam suatu regresi linier berganda antara 

residual pada suatu periode dengan residual periode sebelumnya. 

Regresi yang bebas dari autokorelasi merupakan model regresi 

yang baik. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, 

penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

  



46 

 

4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji ada atau 

tidaknya korelasi atau penyimpangan antara variabel independen 

dan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 2016). 

Hasil pengujian multikolonieritas ini dilihat dari nilai tolerance 

dan varian inflation factor (VIF) pada model regresi. Apabila 

nilai tolerance kurang dari nilai 0,10 atau nilai VIF lebih dari nilai 

10, maka terjadi multikolinearitas. Agar hasilnya tidak bias, 

variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi. 

 

3.4.3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen dan besarnya nilai berkisar 0 sampai 1. Jika nilai Adjusted 

R2 sama dengan 0, artinya variasi dari variabel dependen tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Jika Adjusted R2 sama dengan 

1, maka variabel-variabel independen dapat menjelaskan hampir 

keseluruhan informasi untuk variasi variabel dependen. Jika 

Adjusted R2 =1 maka variabel independen menjelaskan keseluruhan 

variasi variabel dependen dengan sempurna.  
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3.4.4.  Uji F (Uji Model Fit) 

Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi fit 

atau tidak. Pengujian ini dilakukan dan dilihat nilai signifikansinya. 

Tingkat signifikasinya 0,05 atau α = 5%. Jika nilai signifikansi F < 

0.05 artinya model fit dan sebaliknya jika signifikansi F > 0.05 

artinya model tidak fit. 

 

3.3.5. Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Model analisis ini untuk mengetahui 

pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel 

dependen dengan 4 model. 

Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Model 1: untuk uji hipotesis H1 

Y1= β0 + β1 CGPI + β2 S + β3 A + β4 L + e 

Keterangan: 

Y1 =  Pertumbuhan Perusahaan 

β0 = Konstanta 

β1... β4 = Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

CGPI =   Corporate Governance Perception Index 

S  =  Size  

A =  Age  

L =  Leverage 

e =  Error 
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Model 2: untuk uji hipotesis H2 

Y2 = β0 + β1 CGPI + β2 S + β3 A + β4 L + e 

Keterangan: 

Y2 =  Nilai perusahaan 

β0 = Konstanta 

β1... β4 = Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

CGPI =   Corporate Governance Perception Index 

S  =  Size  

A =  Age  

L =  Leverage 

e  = Error 

 

Model 3: untuk uji hipotesis H3 

Y3 = β0 + β1 CGPI + β2 S + β3 A + β4 L + e 

Keterangan: 

Y3 =  Kinerja Keuangan (ROA) 

β0 = Konstanta 

β1... β4 = Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

CGPI =   Corporate Governance Perception Index 

S  =  Size  

A =  Age  

L =  Leverage 

e  = Error 

 

Model 4: untuk uji hipotesis H4 

Y4 = β0 + β1 CGPI + β2 S + β3 A + β4 L + e  

Keterangan: 

Y4 =  Kinerja Lingkungan 

β0 = Konstanta 

β1... β4 = Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

CGPI =   Corporate Governance Perception Index 

S  =  Size  

A =  Age  

L =  Leverage 

e  = Error 
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3.3.6. Uji t (signifikansi model parsial) 

Uji t atau dikenal dengan uji parsial digunakan untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing – masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansinya. Tingkat signifikan 0,05 atau α = 5%. 

Penerimaan / penolakan hipotesis dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis diterima jika sig. < 0,05. 

b. Hipotesis ditolak jika sig. > 0,05. 

  


