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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang turut 

serta di dalam kegiatan pemeringkatan dan awarding yang diadakan oleh IICG 

dan majalah SWA berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception 

Index (CGPI) selama tahun 2010 – 2015. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan yang ambil bagian 

dalam kegiatan pemeringkatan dan awarding yang diadakan oleh IICG dan 

majalah SWA berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). Pemilihan sampel dalam penelitian yaitu dengan memakai metode 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam pengambilan sampel 

antara lain: 

1. Perusahaan mengikuti program CGPI pada tahun 2010 – 2015. Periode 

pengamatan dimulai pada tahun 2010 dengan pertimbangan bahwa pada 

tahun tersebut kondisi ekonomi Indonesia mulai pulih setelah terjadinya 

krisis finansial global tahun 2008 – 2009. 

2. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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3. Perusahaan tidak termasuk dalam sektor industri finance. Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang finance memiliki karakteristik laporan keuangan 

yang berbeda, di mana dana yang diperoleh dari masyarakat/nasabah 

merupakan liabilitas bagi perusahaan. 

4. Perusahaan dengan saham yang aktif diperdagangkan pada periode t0 dan t+1. 

Kriteria perusahaan dengan saham yang tidak aktif diperdagangkan yaitu 

perusahaan yang harga sahamnya minimal (Rp50,00/lembar saham) dan 

tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu, atau memiliki frekuensi 

perdagangan yang sangat kecil. 

Berdasarkan pada kriteria-kriteria pengambilan sampel tersebut, maka 

hasil pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria 

No. Kriteria 
Tahun 

Total 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Perusahaan yang 

mengikuti program 

CGPI 

33 40 42 31 23 30 199 

2. Perusahaan yang tidak 

terdaftar di BEI 

(12) (16) (17) (15) (11) (15) (86) 

3. Perusahaan yang 

termasuk dalam sektor 

industri finance 

(5) (10) (9) (7) (6) (8) (45) 

4. Perusahaan dengan 

saham yang tidak aktif 

diperdagangkan 

0 (2) (3) (1) (1) (1) (8) 

Total 16 12 13 8 5 6 60 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 

 

Daftar perusahaan sampel dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran 2. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yang bersumber dari majalah SWA, ringkasan kinerja 

perusahaan tercatat, dan laporan keuangan perusahaan. Data dari majalah 

SWA berupa daftar perusahaan yang mengikuti program CGPI dan skor 

CGPI; data dari ringkasan kinerja perusahaan tercatat berupa data close 

price; dan data dari laporan keuangan yaitu berupa current assets, total 

assets, current liabilities, total liabilities, total equity, net income, dan 

outstanding shares. 

3.3.2 Kegiatan Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode dokumentasi. Data dokumenter yang dikumpulkan berupa 

majalah SWA Edisi 27 19 Desember 2011 – 4 Januari 2012, 20 Desember 

2012 – 9 Januari 2013, 19 Desember 2013 – 8 Januari 2014, 18 Desember 

2014 – 7 Januari 2015, 21 Desember 2015 – 6 Januari 2016, 20 Desember 

2016 – 4 Januari 2017, serta ringkasan kinerja perusahaan tercatat dan 

laporan keuangan perusahaan tahun 2010 – 2016 yang didapat dari 

www.idx.co.id. Majalah SWA memuat daftar perusahaan yang mengikuti 

program CGPI pada tahun 2010 – 2015 beserta skor CGPI; ringkasan 

kinerja perusahaan tercatat memuat data close price; dan laporan 

keuangan memuat data current assets, total assets, current liabilities, 

total liabilities, total equity, net income, dan outstanding shares. 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel-variabel penelitian yang 

meliputi Return on Equity (ROE), Debt to Assets Ratio (DAR), Current Ratio 

(CR), Corporate Governance Perception Index (CGPI), dan Price to Book 

Value (PBV). 

3.4.1 Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan perbandingan antara net income 

dengan ekuitas. ROE dapat dinyatakan dengan rumus: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

3.4.2 Debt to Assets Ratio (DAR) 

Debt to Assets Ratio (DAR) merupakan proporsi total utang terhadap total 

aset perusahaan. DAR dapat dinyatakan dengan rumus: 

𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

3.4.3 Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) merupakan perbandingan antara aset lancar dan 

kewajiban lancar. CR dapat dinyatakan dengan rumus: 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

3.4.4 Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) merupakan skor yang 

didapat perusahaan yang turut serta dalam kegiatan pemeringkatan dan 

awarding yang dilakukan Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) dan majalah SWA terkait penerapan Good Corporate Governance 
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(GCG). Skor tersebut merupakan hasil total dari empat skor: self 

assessment, sistem dokumentasi, makalah, dan observasi. Nilai CGPI 

maksimal yaitu 100. 

3.4.5 Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) merupakan komparasi antara harga pasar dari 

saham perusahaan dan nilai buku setiap lembar saham, dapat dirumuskan: 

𝑃𝐵𝑉 =  
𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑒
 

 

3.5 Model Pengujian Hipotesis 

Metode analisis data di dalam penelitian ini memakai metode analisis 

regresi linear berganda. Oleh karena penelitian ini dilakukan pada periode t0 dan 

t+1, sehingga terdapat dua model persamaan regresi. Model pertama persamaan 

regresi untuk menguji dampak kinerja keuangan (ROE), risiko keuangan (DAR), 

likuiditas (CR), dan Good Corporate Governance (CGPI) terhadap nilai 

perusahaan (PBV) pada periode t0 (H1, H2, H3, H4) yaitu sebagai berikut: 

 

PBVt0 = 0 + 1ROE + 2DAR + 3CR + 4CGPI + e ..................................... (1) 

 

Model kedua persamaan regresi untuk menguji dampak kinerja keuangan (ROE), 

risiko keuangan (DAR), likuiditas (CR), dan Good Corporate Governance 

(CGPI) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada periode t+1 (H1, H2, H3, H4) yaitu 

sebagai berikut: 
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PBVt+1 = 0 + 1ROE + 2DAR + 3CR + 4CGPI +  e .................................. (2) 

 

 

Keterangan: 

PBVt0 = Price to Book Value pada periode t0 

PBV t+1 = Price to Book Value pada periode t+1 

 dan  = Koefisien 

ROE = Return on Equity 

DAR = Debt to Assets Ratio 

CR = Current Ratio 

CGPI = Corporate Governance Perception Index 

e = error term atau residual 

 

Kriteria dalam pengujian hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. H1 diterima jika 1 dan 1 > 0, sedangkan jika 1 dan (atau) 1 < 0 maka H1 

ditolak. 

2. H2 diterima jika 2 dan 2 < 0, sedangkan jika 2 dan (atau) 2 > 0 maka H2 

ditolak. 

3. H3 diterima jika 3 dan 3 > 0, sedangkan jika 3 dan (atau) 3 < 0 maka H3 

ditolak. 

4. H4 diterima jika 4 dan 4 > 0, sedangkan jika 4 dan (atau) 4 < 0 maka H4 

ditolak. 

 

Kriteria pengujian ada atau tidaknya perbedaan dampak kinerja keuangan, risiko 

keuangan, likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada t0 dan t+1 yaitu: 

1. Dilihat dari selisih () nilai koefisien ROE, DAR, CR, CGPI pada Model (2) 

dan Model (1) (1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4). 

2. Ada peningkatan adjusted R square (𝑅 2
2 > 𝑅 2

1).  
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3. Signifikansi dari peningkatan 𝑅 2 tersebut dianalisis dengan membandingkan 

nilai Z (F-test) dan F-table. Jika nilai Z (F-test) > F-table, maka terdapat 

perbedaan yang signifikan antara dampak kinerja keuangan, risiko keuangan, 

likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada t0 dan t+1. Perhitungan 

nilai Z yaitu menggunakan rumus Z-test Cramer (Lako, 2007): 

𝑍 =  
𝑅 2

2 − 𝑅 2
1

 𝜎𝟐 𝑅 2
2 + 𝜎𝟐 𝑅 2

1 
 

Di mana: 

𝜎2 =
 𝜇𝑖

2

𝑛 − 𝑘
 

Keterangan: 

𝑅 2
2 =  adjusted R square dari regresi Model (2) 

𝑅 2
1 =  adjusted R square dari regresi Model (1)  

𝜎2  =  varians dari masing-masing 𝑅 2 

𝜇  =  kesalahan residu atau error 

𝑛  =  jumlah observasi 

𝑘  =  jumlah parameter termasuk konstanta 

 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian statistik diawali dengan screening terhadap data yang 

akan diolah, yaitu dengan uji asumsi klasik. Uji tersebut meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah langkah utama yang diterapkan 

dalam setiap analisis multivariate. Jika asumsi yang menyatakan 

bahwa masing-masing variabel dan seluruh kombinasi linear dari 
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variabel terdistribusi normal dipenuhi, maka nilai residual juga 

terdistribusi normal dan independen (Ghozali, 2013). Pengujian 

normalitas bisa menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, 

dengan kriteria pengujiannya yaitu: 

1. Apabila nilai probabilitas signifikansi < , maka H0 yang 

menyatakan bahwa data terdistribusi secara normal ditolak, 

sehingga data tidak terdistribusi secara normal. 

2. Apabila nilai probabilitas signifikansi > , maka H0 yang 

menyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal 

diterima. 

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan keadaan di mana ada 

hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara independent 

variable dalam suatu model regresi. Uji multikolinearitas 

dilakukan untuk menganalisis apakah ada korelasi antara variabel 

independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

analisis perhitungan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) (Ghozali, 2013), dengan kriteria pengujiannya yaitu: 

1. Apabila nilai Tolerance ≤ 0.10 dan nilai VIF ≥ 10, maka H0 

yang menyatakan tidak ada multikolinearitas ditolak, jadi ada 

multikolinearitas.  

2. Apabila nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka H0 

yang menyatakan tidak ada multikolinearitas diterima. 
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3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan kondisi di mana sifat residual 

regresi yang terikat dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji 

autokorelasi dilaksanakan guna mendeteksi apakah terdapat 

korelasi antar residual pada satu periode observasi dengan periode 

observasi sebelumnya (Ghozali, 2013). Deteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi bisa dilakukan dengan memakai Uji Durbin-Watson 

(DW Test), dengan kriteria pengujiannya yaitu: 

1. Apabila 0 < DW < dL, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak 

ada autokorelasi positif ditolak, jadi ada autokorelasi positif. 

2. Apabila dL ≤ DW ≤ dU, maka hasilnya ragu-ragu 

(inconclusive). 

3. Apabila dU < DW < (4 – dU), maka H0 yang menyatakan 

bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif diterima. 

4. Apabila (4 – dU) ≤ DW ≤ (4 – dL), maka hasilnya ragu-ragu 

(inconclusive). 

5. Apabila (4 – dL) < DW < 4, maka H0 yang menyatakan bahwa 

tidak ada autokorelasi negatif ditolak, jadi ada autokorelasi 

negatif. 

3.5.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana ada 

ketidaksamaan varians residual dengan berubahnya satu atau lebih 

variabel bebas pada pengamatan dalam model regresi. Model yang 
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baik yaitu Homoskedastisitas, yaitu ketika varians dari residual 

pengamatan satu ke lainnya tetap. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas bisa dilaksanakan dengan menggunakan Uji 

Glejser (Ghozali, 2013). Kriteria pengujiannya yaitu: 

1. Apabila probabilitas signifikansi < , maka H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas ditolak, jadi 

ada heteroskedastisitas. 

2. Apabila probabilitas signifikansi > , maka H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas diterima. 
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