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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian  

Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah perusahaaan manufaktur yang 

terdaftar pada BEI periode tahun 2013-2017  

3.2. Populsi, Sampel, dan Teknik Sampling  

a. Populasi Penelitian  

 Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang menggabungkan dan 

berbentuk hal, orang, atau peristiwa yang memiliki karakteriktik serupa 

yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah 

semesta penelitian  Ferdinand (2006) dalam Rahma (2011).  Populasi dalam 

penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2013-2017.  

b. Sampel Penelitian  

 Sampel Penelitian menurut Priyanto (2008) dalam Rahma (2011) adalah 

adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini sampel 

penelitiannya merupakan perusahaan yang masuk kategori manufaktur 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sub-sektor makanan dan minuman, 

sub-sektor tekstil dan garmen, sub-sektor logam dan sejenisnya, dengan 

total perusahaan didalamnya berjumlah 46 perusahaan.  

c. Tehnik Sampling  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, yaitu dengan cara sampel yang akan diteliti memenuhi kriteria 

tertentu yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian ini sebagai berikut ini: 
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1. Perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan tergolong dalam tiga sub-sektor yang 

ditentukan, yaitu sub-sektor makanan dan minuman, sub-sektor tekstil 

dan garmen, sub-sektor logam dan sejenisnya periode tahun 2013-2017.  

2. Data yang dimiliki oleh perusahaan dapat diakses secara lengkap dan 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan peneliti untuk dianalisis.  

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel  

No. Keterangan 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Perusahaan Sub-Sektor 

Logam dan Sejenisnya 

yang terdaftar di BEI 

16 16 16 16 16 

2. Perusahaan Sub-Sektor 

Tekstil dan Garmen 

yang terdaftar di BEI 

17 17 17 17 17 

3. Perusahaan Sub-Sektor 

Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di BEI 

14 14 14 14 14 

4. Data tidak dapat 

diakses 

(0) (0) (0) (0) (0) 

 Sampel Akhir  47 

   Sumber: Data Sekunder yang diolah 2017 
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3.3 Metode Pengumpulan Data  

a. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu berupa 

laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 

sektor manufaktur di BEI pada periode 2013-2017 melalui www.idx.co.id 

dan pencarian data melalui www.google.com   

b. Tehnik dan Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi 

data yang ada dari laporan keuangan perusahaan yang tergolong dalam sub-

sektor makanan dan minuman, sub-sektor tekstil dan garmen, sub-sektor 

logam dan sejenisnya yang terdaftar pada BEI periode 2013-2017.  

Kemudian, peneliti melakukan observasi untuk melihat tata kelola 

perusahaan yang sahamnya dimiliki keluarga secara mayoritas atau tidak 

dalam sektor yang telah disebutkan diatas. Cara yang dilakukan adalah 

dengan mengumpulkan data kepemilikan, ikatan keluarga berdasarkan 

anggota keluarga dalam perusahaan (nama keluarga/ nama belakang, 

hubungan darah, pernikahan) dan melalui penelusuran melalui 

www.google.com terhadap nama-nama yang tertera dalam daftar dewan 

dalam laporan keuangan perusahaan sektor-sektor diatas, dan juga melihat 

komposisi dewan dari perusahaan-perusahaan tersebut. 

 Serta mengumpulkan informasi yang ada tentang kepemilikan silang dari 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan dimiliki oleh anggota keluarga 

tertentu. Peneliti mengidentifikasi kepemilikan saham keluarga yang 

termasuk semua anggota keluarga tertentu, saham yang dimiliki oleh 

perusahaan investasi nominal dan badan hukum lainnya yang secara efektif 

dimiliki oleh keluarga dan saham yang dimiliki perusahaan afiliasi secara 

sederhana dalam proses pengumpulan datanya dan bila hal tersebut 

memungkinkan diperoleh datanya.   

http://www.idx.co.id/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik mensyaratkan dalam analisis regresi yang 

digunakan untuk menguji data residual (error) sehingga data yang residual 

(error) tersebut dapat terdistribusi dengan normal atau mendekati normal 

dan persamaan regresi telah bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, 

heteroskedastisitas.  

3.4.1.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi dari data 

residual (error) yang telah diregresi. Model regresi yang baik sendiri adalah 

model yang memiliki distribusi data residual (error) yang normal atau 

mendekati normal. Menurut Ghozali (2011), normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data residual (error) pada sumbu diagonal dari 

grafik atau dengan melihat histogramnya. Dengan dasar pengambilan 

keputusan adalah:  

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.  

Digunakannya uji statistik non-parametrik Kolmogorov-smirnov (K-S) 

dalam menguji normalitas residual. Hasil dari uji ini memiliki karakteristik 

signifikan bila memiliki nilai diatas α (alpha) tertentu, sebagai contoh 

memiliki nilai 0,05 atau 5%, maka data tersebut dapat diterima sebagai 

berdistribusi normal. Sedangkan bila nilainya signifikan dibawah angka 

tertentu, seperti 0,05 atau 5%, maka data tersebut diterima sebagai 

terdistribusi tidak normal.    
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3.4.1.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengidentifikasi 

adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi 

yang baik sendiri adalah model yang tidak memiliki korelasi antar variabel 

independenya. Jika terjadi korelasi antar variabel independenya, maka 

variabel ini tidak ortogonal. Ortogonal, yaitu variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independent adalah sama dengan nol. Hal 

yang akan terjadi ini mengakibatkan nilai statistik t yang tidak signifikan 

dan arah yang salah pada koefisien-koefisien regresi dimana bisa terjadi 

nilai R2  yang tinggi namun hanya memiliki nilai-nilai statistic t signifikan 

yang sedikit. Dalam penelitian yang menggunakan uji multikolinieritas akan 

digunakan nilai tolerance dan juga Variance Inflation Factor (VIF) dengan 

menggunakan kriteria pengujian, sebagai berikut: 

1. Nilai Tolerance <0,1 atau VIF > 10, menunjukkan bahwa ada 

multikolinieritas. 

2. Nilai Tolerance >0,1 atau VIF < 10, menunjukkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas.  

 

3.4.1.3. Uji Autokorelasi  

Uji ini digunakan untuk menguji dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t=0 dengan kesalahan 

pengganggu periode t-1 (pada t sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah bila model regresi yang ada bebas dari korelasi. Tetapi, pengujian 

asumsi tidak adanya autokorelasi residual lebih relevan pada regresi dengan 

data time series daripada menggunakan regresi cross-section. Untuk 

menguji autokorelasi dapat dengan menggunakan statistik h pada uji 

Durbin-watson Ghozali (2011). Dengan ketentuan dalam menggunakan uji 

ini adalah, seperti berikut:  
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 Sumber: Ghozali, 2011  

3.4.1.4. Uji Heterodaktisitas  

Uji heterodaktisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model terjadi 

ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Model regresi yang baik 

adalah model yang memiliki nilai residual yang sama (tetap) atau biasa 

disebut sebagai homoskedastisitas. Salah satu yang biasa digunakan adalah 

uji white yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel independen, maka hal ini menjadikan indikasi 

terjadinya heterodaktisitas, bila probabilitas signifikan > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung heterodaktisitas 

Ghozali (2011). 

 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif  

Tidak ada autokorelasi 

positif  

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif  

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif  

Tolak 

Tanpa keputusan 

Tolak 

Tanpa keputusan 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d < 4 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

du < d < 4 – du 
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3.4.2. Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen, variabel yang dapat 

digunakan dalam analisis ini bisa dalam bentuk kuantitatif maupun 

kualitatif. Variabel kualitatif dalam model regresi ini sering disebut sebagai 

variabel dummy.  

Berdasarkan pengembangan hipotesis dari kerangka piker penelitian akan 

mengembangan pendekatan dengan model regresi linear berganda, dengan 

bentuk rumus adalah,  

 

 

 

   Dengan notasi sebagai berikut ini:  

 

Keterangan: 

ROA  = Return On Assets  

α        = Intersep 

βi         = Koefisien Regresi  

Xi        = Koefisien Variabel Independen  

δ   = Koefisien Variabel Kontrol SIZE 

e   = Error  

KOM  = Dewan Komisaris  

KOMI = Dewan Komisaris Independen  
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DIR = Dewan Direksi  

KI  = Kepemilikan Institusional  

KM = Kepemilikan Manajerial  

KK = Kepemilikan Keluarga  

SIZE = Ukuran Perusahaan  

 

3.4.3. Uji Goodness of Fit  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai actual dapat 

diukur dari Goodness of fit nya. Secara statistik, setidaknya dapat diukur dari 

nilai statistik F dan statistik t Ghozali (2011).  

3.4.3.1.  Uji F  

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independent atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai 

pengaruh secara Bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

Ghozali (2011). Kriteria pengujian uji F sebagai berikut: 

1. Bila nilai sig F > 0,05 maka keputusannya Ho ditolak dan semua 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

2. Bila nilai sig F < 0,05 maka keputusannya Ho diterima dan semua 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

3.4.3.2.  Uji t   

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen Ghozali (2011).  
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H0 Ha Keterangan Variabel 

β1=0 β1≠0 Pengaruh Dewan Komisaris  

β2=0 β2≠0 Pengaruh Komisaris Independen 

β3=0 β3≠0 Pengaruh Dewan Direksi 

β4=0 β4≠0 Pengaruh Kepemilikan Institusional 

β5=0 β5≠0 Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

β6=0 β6≠0 Pengaruh Kepemilikan Keluarga 

δ1=0 δ1≠0 Pengaruh Ukuran Perusahaan 

 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut ini: 

1. Nilai sig t < 0,05 maka keputusannya Ho ditolak dan ada pengaruh 

antara satu variabel independen terhadap variabel dependen 

2. Nilai sig t > 0,05 maka keputusannya Ho diterima dan tidak adanya 

pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.  
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