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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah seluruh dari jumlah yang hendak diteliti. Penelitian 

ini mengambil populasi yaitu keseluruhan perusahaan perbankan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2016-2020. 

Perusahaan perbankan dari tahun 2016 – 2020 ada sebanyak 215 

perusahaan. Dalam penelitian ini alasan memakai sektor perbankan karena 

perbankan salah satu perusahaan yang memiliki peran penting serta 

memiliki pengaruh pada ekonomi negara, jadi investor lebih berminat dalam 

investasi.  

 

3.1.2 Sampel  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini untuk pengambilan 

sampel adalah metode purposive sampling, berarti metode pengambilan 

sampel yang memakai kriteria tertentu. Berikut kriteria yang dipakai dalam 

menentukan sampel pada penelitian yaitu: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2016 – 2020. 
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2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan tahunan pada website 

BEI atau www.idx.co.id. 

3. Laporan tahunan dinyatakan memakai mata uang rupiah 

4. Perusahaan perbankan yang memiliki komite audit, dewan komisaris, 

dan dewan direksi. 

5. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. 

6. Perusahaan yang memiliki data mengenai likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, dan manajemen risiko. 

7. Perusahaan yang memiliki data mengenai profitabilitas. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 Perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2016-2020. 

42 42 43 44 44 215 

2 Perusahaan yang 

tidak menerbitkan 

laporan tahunan 

pada website BEI. 

(0) (0) (1) (0) (6) (7) 

3 Laporan tahunan 

tidak memakai mata 

uang rupiah. 

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

4 Perusahaan yang 

tidak memiliki 

komite audit, dewan 

komisaris, dan 

dewan direksi. 

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

5 Perusahaan yang 

tidak memiliki 

kepemilikan 

manajerial.  

(21) (22) (23) (24) (19) (109) 

http://www.idx.co.id/
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6 Perusahaan yang 

tidak memiliki data 

mengenai likuiditas, 

solvabilitas, 

aktivitas, dan 

manajemen risiko. 

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

7 Perusahaan yang 

tidak memiliki data 

mengenai 

profitabilitas. 

(1) (1) (1) (2) (1) (6) 

Total data perusahaan 20 19 18 19 17 93 

Sumber: idx.co.id  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan 

sumber data penelitian memakai data sekunder yang didapat dari laporan 

keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2016-2020, data didapat melalui website www.idx.co.id serta melalui 

website perusahaan. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu metode 

dokumentasi, bisa dilihat dari dokumen atau catatan yang tersedia dari 

perusahaan pada website IDX. Dokumen atau catatan tersebut maksudnya yaitu 

laporan keuangan perusahaan yang ada pada website IDX. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Pada penelitian ini variabel dependen yang dipakai adalah nilai 

perusahaan. Menurut Brigham & Ehrhardt (2014), nilai perusahaan adalah 

http://www.idx.co.id/
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rasio harga saham terhadap nilai buku yang memperlihatkan indikasi lain 

mengenai pandangan investor pada perusahaan. Nilai perusahaan 

menggambarkan keadaan perusahaan yang telah diperoleh oleh perusahaan, 

serta gambaran kinerja perusahaan kepada masyarakat. Nilai perusahaan 

menjadi tanggapan investor mengenai kemakmuran perusahaan yang 

dihubungkan dengan harga saham (Utami & Welas, 2019). Nilai perusahaan 

pada penelitian ini memakai proksi Price Book Value, berfungsi 

menghitung antara harga saham pasar dengan nilai buku. Ketika PBV 

meningkat maka kinerja perusahaan semakin baik, kemakmuran pemegang 

saham naik, juga membuat investor semakin tertarik pada saham, dan 

mengalami kenaikan harga saham. 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Komite Audit 

Komite audit adalah sebuah komite yang bekerja secara independen 

dan professional, serta tugasnya membantu dewan komisaris saat 

mengawasi laporan keuangan, melaksanakan struktur pengendalian 

internal, melaksanakan audit sesuai standar yang berlaku di audit, dan 

mengawasi sistem pengendalian perusahaan supaya berjalan lancar 

(Ardianto & Rivandi, 2018). 
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KA = ∑ anggota komite audit 

 

3.3.2.2 Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah bagian perusahaan yang mempunyai 

peran penting pada saat melaksanakan GCG, serta pusat keberhasilan serta 

kekuatan perusahaan (Ananta, 2013). Dewan komisaris mempunyai 

tanggung jawab dalam memperhatikan manajemen pada saat 

mengendalikan perusahaan, wajib melakukan pelaksanaan akuntabilitas, 

dan memperhatikan dalam melaksanakan strategi. Dewan komisaris 

dihitung memakai jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat di 

perusahaan (Susetyowati, 2020).  

DK = ∑ anggota dewan komisaris 

 

3.3.2.3 Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang berperan penting 

bagi perusahaan, serta berkuasa dalam melakukan pengelolaan sumber daya 

perusahaan. Tugas dari dewan direksi yaitu memberikan arahan strategi 

serta kebijakan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang (Ananta, 

2013). Dewan direksi dihitung dengan jumlah anggota dewan direksi yang 

terdapat di perusahaan.  

DD = ∑ anggota dewan direksi 



53 
 

 

3.3.2.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan pihak manajemen yang ikut 

terlibat aktif pada proses mengambil keputusan serta mempunyai jumlah 

persentase saham atau semua modal perusahaan (Syafitri et al., 2018). 

Kepentingan pemegang saham dan manajemen disejajarkan dengan 

kepemilikan manajerial. Maka manajer bisa merasakan kegunaan dari 

keputusan yang dipilih serta jika ada kesalahan manajer pun juga merasakan 

kerugian akibat dari kepemilikan saham. 

KM = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

 

3.3.2.5 Likuiditas 

Likuiditas yaitu rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban yang jatuh tempo dengan memakai aktiva lancar. 

Rasio ini memakai proksi Current Ratio. Menurut Brigham & Ehrhardt 

(2014) Current Ratio adalah rasio yang membagi aset lancar dengan hutang 

lancar. Rasio ini melihat seberapa besar aset yang dimiliki untuk melunasi 

hutang yang jatuh tempo. 

CR = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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3.3.2.6 Solvabilitas 

Menurut Brigham & Ehrhardt (2014) solvabilitas adalah sebuah 

ukuran seberapa besar perusahaan memakai pembiayaan hutang. Rasio ini 

memakai hitungan Debt to Equity Ratio, berfungsi untuk menghitung nilai 

hutang dan ekuitas. DER dapat menghitung ukuran total hutang pada modal, 

juga dapat membandingkan total jumlah dana yang ada dari pemilik sebuah 

perusahaan dan jumlah dana dari kreditor, serta dapat melihat ada berapa 

bagian rupiah modal yang dibuat jaminan hutang (Utami & Welas, 2019). 

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

3.3.2.7 Aktivitas 

Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan aktivitas perusahaan pada 

kegiatan penjualan, serta menunjukkan perbandingan tingkat penjualan 

dengan investasi bermacam jenis aktivanya (Andriani & Panglipurningrum, 

2020). Rasio ini memakai proksi Total Asset Turnover. Menurut Brigham 

& Ehrhardt (2014) Total Asset Turnover adalah rasio mengukur antara 

penjualan dengan total asset bersih. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

perputaran aset pada perusahaan terjadi secara efektif. Jika TATO tinggi 

maka aset dalam menghasilkan laba semakin efektif, serta harga saham 

perusahaan tinggi. 

TATO = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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3.3.2.8 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang memperlihatkan kesanggupan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari setiap 

melakukan aktivitas di perusahaan. Rasio profitabilitas dihitung dengan Net 

Profit Margin (NPM). Menurut Brigham & Ehrhardt (2014) NPM berfungsi 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membandingkan laba 

bersih dengan penjualan. NPM yang meningkat maka kinerja perusahaan 

semakin efisien dan produktif dalam memperoleh laba yang tinggi dari hasil 

penjualan (Apsari et al., 2015). Perusahaan semakin baik dalam 

menghasilkan keuntungan jika rasio ini semakin meningkat.  

NPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

3.3.2.9 Manajemen Risiko 

Menurut Brigham & Ehrhardt (2014) manajemen risiko merupakan 

sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen, personil lain entitas, serta 

dewan direksi yang di terapkan pada strategi perusahaan. Pada penelitian ini 

memakai COSO ERM tahun 2020, dikarenakan adanya rancangan 

pengintegrasian agar bisa mempermudah tujuan kinerja organisasi pada 

praktik manajemen risiko dalam semua level entitas. Manajemen risiko 

menghitung item pengungkapannya memakai pendekatan dikotomi berarti 

pada setiap item diberi nilai 1 serta yang tidak terungkap 0. Item 
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pengungkapan memakai COSO ERM Framework (2020) atau 

www.coso.org berisi 20 item berfungsi untuk mengukur nilai pengungkapan 

manajemen risiko di perusahaan yang didapat dari laporan tahunan atau 

situs perusahaan.  

ERMI = 
∑𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚

∑𝑖𝑗 𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚
 

Keterangan: 

ERMI  : Enterprise Risk Management Disclosure Index  

∑ij Ditem : Total item ERMD yang diungkapkan 

∑ij ADitem : Total item ERMD yang seharusnya diungkapkan 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data berfungsi untuk menyelesaikan sebuah masalah 

atau melakukan pengujian hipotesis dengan menganalisis data. Alat analisis 

pada penelitian ini memakai IBM SPSS 2026. Metode analisis data yang 

dipakai yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, serta uji autokorelasi), uji hipotesis (uji F serta uji T). 

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data bisa dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 

2018). 

http://www.coso.org/
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Metode uji asumsi klasik berfungsi untuk peneliti bisa mengetahui 

ada atau tidak tindakan menyimpang asumsi klasik pada persamaan regresi 

berganda. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dipakai yaitu: 

 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas yaitu untuk menguji apakah 

pada model regresi variabel dependen serta independen berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam pengujian ini memakai uji statistik Kolmogorov - Smirnov 

pada setiap variabel untuk menguji normalitas sampel. Ketika probabilitas 

> 0.05 artinya data normal, apabila < 0.05 artinya datanya tidak normal. 

Model regresi yang baik yaitu apabila menghasilkan distribusi data normal 

atau hampir mendekati normal. Pengobatan bila terjadi data tidak normal 

yaitu dengan mencari adanya data outlier. Maka di cek kembali kolmogorov 

– Smirnov, sehingga data tersebut dikatakan probabilitas > 0.05.  

 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018) Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji 

apakah pada model regresi ada ketidaksamaan varian dari residual 

pengamatan satu ke pengamatan lain. Ketika varian dari residual 
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pengamatan satu ke lain tetap artinya homoskedastisitas, ketika berbeda 

artinya heteroskedastisitas. Uji ini memakai SPSS yang dilakukan dengan 

memakai uji glejser. Pengujian glejser dilakukan dengan variabel 

independen diregresikan dengan hasil absolut variabel dependen. Jika 

seluruh variabel independen memiliki nilai sig > 0.05 maka artinya data 

tersebut terjadi homoskedastisitas. Model regresi lebih baik yaitu 

homoskedastisitas. Pengobatan bila terjadi heteroskedastisitas yaitu 

melakukan transformasi data. Maka dicek kembali memakai uji glejser, 

sehingga data tersebut menghasilkan sig > 0.05.  

 

3.4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinearitas adalah untuk menguji 

adanya korelasi atau tidak antar variabel bebas, lebih baik jika tidak ada 

korelasi antar variabel bebas. Uji ini dengan melihat perhitungan dalam 

SPSS pada bagian nilai toleransi serta nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Ketika nilai toleransi > 0.10 serta VIF < 10 artinya tidak ada 

multikolinearitas, apabila toleransi < 0.10 dan VIF > 10 artinya terdapat 

multikolinearitas. Pengobatan bila terjadi multikolinearitas yaitu dengan 

transformasi variabel atau keluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Maka 

dicek kembali nilai toleransi dan VIF, sehingga data menghasilkan nilai 

toleransi > 0.10 serta VIF < 10.  
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3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi adalah menguji apakah ada 

korelasi antar kesalahan pengganggu periode t serta periode t-1. Dinamakan 

autokorelasi ketika terjadi korelasi. Model regresi lebih baik jika tidak ada 

autokorelasi. Uji ini dilakukan memakai uji Durbin Watson. Pengobatan 

bila terjadi autokorelasi yaitu melihat apakah karena pure autocorrelation 

serta bukan salah spesifikasi model regresi. Maka dicek kembali uji Durbin 

Watson, sehingga data tidak ada autokorelasi. Berikut ini kesimpulan untuk 

mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak:  

1. Apabila d < dL atau d > 4 – dL artinya terdapat autokorelasi atau korelasi 

positif. 

2. Apabila dU < d < 4 - dU artinya tidak terdapat autokorelasi. 

3. Apabila dL < d < dU atau 4 – du < d < 4- dL artinya tidak memperoleh 

kesimpulan. 

 

3.4.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis memakai uji regresi linear berganda yaitu untuk 

mengetahui apakah pengaruh komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan 

manajemen risiko terhadap nilai perusahaan. Rumus dari uji analisis 

tersebut yaitu:  
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PBV = β0 + β1KA + β2DK + β3DD + β4KM + β5CR + β6DER + β7TATO + 

β8NPM + β9ERMI + e 

Keterangan: 

PBV : Nilai Perusahaan 

β0 : Konstanta 

β1 – β9 : Koefisien regresi 

KA : Komite Audit  

DK : Dewan Komisaris 

DD : Dewan direksi 

KM : Kepemilikan Manajerial 

CR : Current Ratio 

DER : Debt to Equity Ratio 

TATO : Total Asset Turnover 

NPM : Net Profit Margin  

ERMI : Enterprise Risk Management Disclosure Index 

e : Error 

 

3.4.4 Uji Model Penelitian 

3.4.4.1 Uji F 

Uji F berfungsi menghitung apakah variabel independen memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Ciri uji hipotesis 

untuk uji F (uji kecocokan model) yaitu: 

1. Uji F bisa dilihat dari nilai F hitung dan tabel. Apabila nilai F hitung > 

F tabel berarti Ho ditolak serta Ha diterima. Sebaliknya, apabila nilai F 

hitung < F tabel berarti Ho diterima serta Ha ditolak. 

2. Uji F juga bisa dilihat dari nilai signifikan. Apabila nilai signifikan F < 

0.05 berarti independen mempunyai pengaruh secara simultan pada 

variabel dependen. Kesimpulannya Ho ditolak serta Ha diterima. 

Apabila nilai signifikan F > 0.05 berarti independen tidak mempunyai 
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pengaruh secara simultan pada variabel dependen. Kesimpulannya Ho 

diterima serta Ha ditolak.  

 

3.4.4.2 Uji T 

Fungsi uji T yaitu menghitung apakah variabel independen memiliki 

pengaruh secara parsial dengan variabel dependen. Ciri uji hipotesis untuk 

uji T yaitu: 

1.  Apabila nilai signifikan < 0.05 serta β hasilnya positif (> 0) berarti 

variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh positif pada 

variabel dependen. Kesimpulannya H1, H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 diterima. 

2. Apabila nilai signifikan < 0.05 serta β hasilnya negatif (< 0) berarti 

variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh negatif pada 

variabel dependen. Kesimpulannya H6 diterima. 

  


