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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian merupakan 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 pada kedua periode di 

tahun 2017 yang laporan keuangannya didapat dari IDX Semarang yang 

berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No. 152, Pekunden, Semarang Tengah, Kota 

Semarang, Jawa Tengah. 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, 

sampel yang digunakan berasal dari Indeks Kompas 100 tahun 2017, yang 

terdiri dari dua periode yang masing-masing periode berjumlah 100 

perusahaan. Alasan peneliti menggunakan sampel Indeks Kompas 100 

adalah: 

1. Indeksnya mengandung perusahaan yang nilai sahamnya likuid. 

2. Besarnya kapitalisasi pasar dan baiknya kinerja fundamentalnya.  
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3. Saham utama penggerak IHSG, yang nilai kapitalisasi pasar 

sahamnya mewakili sekitar 70%-80% total nilai kapitalisasi pasar 

keseluruhan saham yang ada di BEI (Utari, 2016). 

Selanjutnya, sampel akan ditentukan dengan metode purposive 

sampling. Menurut Jogiyanto (2010), penentuan sampel dengan metode 

purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu 

populasi yang ada berdasarkan suatu kriteria atas pertimbangan dan jatah 

tertentu. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar secara konsisten di dua periode pada 

Indeks Kompas 100 tahun 2017. 

2. Perusahaan yang annual report nya tidak dapat diakses 

3. Perusahaan sektor keuangan 

4. Perusahaan yang satuan mata uangnya tidak rupiah. 

5. Laporan keuangan tidak berakhir pada 31 Desember 
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Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

No. Keterangan Jumlah Perusahaan 

1. Perusahaan yang terdaftar di dua periode pada 

Indeks Kompas 100 

91 

2. Perusahaan yang annual report nya tidak dapat 

diakses 

(1) 

3. Perusahaan sektor keuangan (15) 

4. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak dalam 

rupiah 

(12) 

5. Laporan keuangan tidak berakhir pada 31 Desember (0) 

Data yang dapat digunakan 63 

Data outlier (12) 

Data yang dapat digunakan 51 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019) 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

A. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dengan 

jenis data sekunder, dimana data sekunder menurut Sekaran (2006) 

merupakan data yang mengacu kepada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber yang telah ada. Data sekunder yang berupa annual report 

perusahaan yang terdaftar di indeks kompas 100 pada tahun 2017 ini 

bersumber dari web resmi IDX (www.idx.co.id), galeri BEI Unika, kantor 

http://www.idx.co.id/
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IDX yang terdapat di kota Semarang, dan website masing-masing 

perusahaan. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan strategi arsip. Menurut Jogiyanto (2010), strategi arsip 

merupakan teknik yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 

yang sumbernya berasal dari basis data yang telah ada. Basis data yang 

telah ada tersebut bersumber dari IDX. 

 

3.4  Alat Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang paling utama dalam sebuah 

penelitian, karena pada tahapan ini akan dilakukan pengolahan data yang 

akan menghasilkan suatu kesimpulan atas hipotesis yang telah dibuat. 

Analisis pertama yang dilakukan pada data penelitian ini adalah statistic 

descriptive, dimana statistik model akan ini menggambarkan fenomena 

dan karakteristik dari data yang akan diteliti (Jogiyanto, 2010). Uji statistic 

descriptive ini dilakukan untuk memberikan gambaran dari sampel yang 

diteliti terutama dari segi nilai mean, standar deviasi, maksimum, dan 

minimum (Nurcahya et al., 2014). Tahapan selanjutnya adalah melakukan 

uji asumsi klasik. 



35 
 

 Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 
 

3.4.1  Uji Asumsi Klasik 

  Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah 

dibuat, akan dilakukan uji asumsi klasik yang sangat penting 

dilakukan supaya output yang nantinya dihasilkan sesuai dengan 

asumsi-asumsi dasar dan supaya hasil tersebut tidak bersifat bias. 

Uji asumsi klasik ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas, dan terakhir adalah uji multikolinearitas. 

3.4.1.1 Uji Normalitas 

   Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi suatu 

model regresi, apakah pada variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi bersifat normal. Uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) akan digunakan karena melalui 

ujii tersebut dapat terlihat normalitas dari residual (Ghozali, 

2013). Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan 

hipotesis: 

  H0 : Data residual yang memiliki distribusi normal 

  HA : Data residual yang berdistribusi tidak normal 

3.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

   Untuk melihat apakah dalam suatu model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan lain, maka akan digunakan uji 

heteroskedastisitas Jika variance dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain sifatnya tetap akan 
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disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak bersifat heteroskedastisitas. Uji Glejser akan 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. Suatu 

model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas 

apabila probabilitas signifikansinya berada diatas tingkat 

kepercayaan 5% (Ghozali, 2013). 

3.4.1.3 Uji Multikolinearitas 

  Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar 

variabel independen maka akan digunakan uji 

multikolinearitas. Jika antar variabel independen tidak 

terdapat korelasi, maka model regresi tersebut adalah baik. 

Sementara itu, variabel independen yang saling memiliki 

korelasi dikatakan tidak ortogonal. Nilai cut off yang 

paling sering digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas pada model regresi adalah Tolerance ≤ 

0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). 

3.4.2  Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

ROA=α+β1Size+β2Age+β3CR+β4DAR+β5DD+β6KI+β7KA+ε 
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 Keterangan: 

 ROA   = Return on asset 

 α  = Konstanta 

 β  = Koefisien regresi 

 Size  = Ukuran perusahaan 

 Age  = Umur perusahaan 

 CR  = Current ratio 

 DAR  = Debt to asset ratio 

 DD  = Dewan direksi 

 KI  = Komisaris independen 

 KA  = Komite audit 

 Ε  = Error 

  

3.4.3 Uji Goodness of Fit 

   Uji goodness of fit bertujuan untuk melihat apakah variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Kriteria yang digunakan adalah: 

a. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, 

jika signifikansi F < 0,05. 

b. Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen, jika signifikansi F > 0,05. 
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Jika nilai R² = 1, maka Adjusted R² = R² = 1 dan apabila nilai R² = 

0, maka adjusted R² = (1- k)/ (n-k). Jika k > 1, maka adjusted R² 

nilainya negatif. 

3.4.4 Uji Statistik T 

  Uji parsial dimanfaat untuk melihat pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 

a. Varibel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependennya, jika signifikansi t < 0,05 (alternatif lain 

menggunakan alpha (α) 10%). 

b. Varabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen, jika signifikansi t > 0,05 (alternatif lain 

menggunakan nilai alpha (α) 10%). 

 

  


