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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh good corporate governance (GCG), 

capital adequacy ratio (CAR) dan economic value added (EVA) terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode  

2012-2016 . Penelitian ini berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism yang di gunakan untuk meneliti pada 

populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini 

adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua 

atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. 

Penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan sebab akibat dimana 

terdapat hubungan antara dua variable atau lebih. Variabel yang dimaksud adalah 

independent variable (variable bebas) yaitu variable yang mempengaruhi dan 

dependent variable (variable terikat) yaitu variable yang dipengaruhi. Studi kausal 

yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu masalah (Uma 

sekaran, 2009). Maksud  penelitian ini agar mampu menyatakan bahwa variable X  

dapat  mempengaruhi variable Y. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif 
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dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas 

yang ingin dipelajari, Sedangkan pemilihan periode 2012-2016 sebagai sampel 

karena dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. 

Dengan menggunakan sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang 

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi 

yang sesungguhnya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

 Sampel adalah sebagian jumlah populasi yang akan di teliti. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel pada populasi tertentu yang telah 

memenuhi kriteria yang di tentukan peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang akurat. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI, dengan listed sebagai 

perusahan perbanakan dari periode 31 Desember 2012 sampai 31 

Desember 2016.  

2. Perusahaan yang tidak delisting selama periode  penelitian yaitu 2012-

2016 

3. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

No. Kriteria 
Tidak Sesuai 

Kriteria 
Sesuai 

Kriteria 

1 
Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama 
periode 2012-2016 

 43 

2 
Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan 
keuangan dalam mata uang rupiah dan 
menggunakan bahasa Indonesia 

 43 

3 
Perusahaan yang tidak delisting selama periode  
penelitian 

8 35 

4 
Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait 
dengan variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini 

15 20 

5 Data Outlier 9 11 
 Jumlah Perbankan yang dijadikan sampel  11 
 Jumlah sampel pada periode 2012-2016  55 

Sumber: Data Olahan 

Dari data yang ditemukan dari website IDX dan ICMD diperoleh jumlah 

populasi sebanyak 43 perusahaan dan setelah dilakukan seleksi sampel dengan 

kriteria yang telah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 11 

perusahaan. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 55 pengamatan (11 

x 5 = 55), hal tersebut sudah memenuhi syarat jumlah sampel untuk diolah dengan 

analisis regresi, dimana syarat minimum untuk jumlah sampel dengan analisis 

regresi adalah sejumlah 30 pengamatan (Ghozali, 2013). 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel 

Daftar Nama Perusahaan 

 
No Kode Nama Perusahaan 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 
2 BBCA Bank Central Asia Tbk 
3 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
4 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
5 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 
6 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
7 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
8 MCOR Bank Windu Kentjana Internasionl Tbk 
9 MEGA Bank Mega Tbk 
10 NSIP Bank OCBC NISP Tbk 
11 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

Sumber: Data Olahan  
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti 

(Sekaran, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

meliputi laporan tahun 2012–2016. Data tersebut dapat diperoleh dengan 

mengakses situs www.idx.co.id, Indonesia Capital Market Directory (ICMD), 

serta website perusahaan pertambangan.  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Corporate Governance 

a. Komisaris independen (jumlah anggota komisaris independen dan 

jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. 

b. Komite audit (jumlah anggota komite audit dalam perusahaan) 

c. Dewan direksi (jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan. 

2. Capital adequacy ratio 

3. Economic value added 

4. Return on equity 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data 

penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut 

akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak 

hipotesis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen, dimana data 



 43 

diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2012–2016 dan Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.5. Defenisi Operasional Variable Dan Pengukurannya 

Pada penelitian ini terdapat dua variable independen dan satu variable 

dependennya. Variable independen atau variabel bebas adalah variable yang 

mempengaruhi variable terkait baik secara positif maupun negative. Sedangkan 

variable dependen atau variable terkait adalah variable yang menjadi perhatian 

utama peneliti dengan kata lain merupakan variable utama yang menjadi faktor  

yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2009). 

3.5.1.  Variable Independen 

3.5.1.1. Good corporate governance 

Shleiver dan Vishny (2014:738) mendefinisikan Corporate governance 

merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas 

(outside investors/minority shareholders) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh 

para manajer dan pemegang saham pengendali (insider) dengan penekanan pada 

mekanisme legal. Sedangkan menurut Nasution dan Setiawan (2008:2) corporate 

governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja 

perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin 

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan.  

Corporate governance dapat membantu Board of Directors mengarahkan 

dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang 



 44 

diinginkan pemiliknya. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini 

meliputi ukuran komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. 

3.5.1.1.1.  Ukuran Komisaris Independen 

Untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen serta mampu 

menerapkan unsur keadilan, maka pentingnya peran dari komisaris independen. 

Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dengan total anggota 

dewan komisaris (Dewi dan Putra,2016). 

 

 

 

3.5.1.1.2. Ukuran Komite Audit 

Komite audit adalah mekanisme corporate governance internal yang 

diharapkan dapat melakukan supervisi atau pengawasan atas proses pelaporan 

keuangan dan proses audit. Berdasarkan pada aturan yang berlaku keputusan 

BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE-07/PM/2004 menyatakan bahwa 

suatu perusahaan yang telah go public wajib memiliki komite audit, maka 

pengukuran komite audit tidak dapat lagi didasarkan pada ada atau tidaknya. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan membandingkan jumlah komite 

audit terhadap total jumlah komisaris (Wahyudi dkk, 2014). 

 

 

  

Komisaris independen (KOIND)  = 

Jumlah  komisaris  independen 

Jumlah dewan komisaris 

Komite Audit (KAUD) = 

   Jumlah komite audit  
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3.5.1.1.3. Ukuran Dewan Direksi 

Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap kepengurusan bank. Dewan Direksi diukur dengan 

jumlah anggota dewan yang ada dalam perusahaan. Menurut peraturan bank 

Indonesia No 8/4/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance, jumlah 

anggota direksi paling kurang 3 orang. Pengukurannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

3.5.1.2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank sehingga dapat 

menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kegagalan pemberian 

kredit. CAR dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

3.5.1.3. Economic Value Added (EVA) 

Menurut Young dan O’Byrne (2015), EVA sebagai penengah antara 

pengukuran nilai dan kinerja perusahaan. EVA mengukur pertambahan nilai yang 

dihasilkan oleh manajemen berkaitan dengan usaha manajemen untuk 

meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya. Pada dasarnya, EVA mengukur 

nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta bila 

perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di atas cost of capital perusahaan. 

Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak dikurangi dengan cost of 

 Dewan Direksi (DRKS) = 

  Jumlah Dewan Direksi  Perusahaan  
     

Capital Adequacy Ratio ( CAR) = 

Modal Bank 

ATMR 
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capital tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan perusahaan telah menciptakan 

kekayaan. Menurut tandelilin (2012: 196) rumus yang digunakan dalm 

perhitungan EVA adalah sebagai berikut: 

 

 

 

3.5.2. Variable Dependen 

3.5.2.1.Return On Equity (ROE) 

Presentasi manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Kinerja perusahaan  

diukur dengan menggunakan kinerja operasional yakni return on equity (Klapper 

dan Love, 2010; Black, dkk., 2010). ROE dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Keterangan Simbol Pengukuran 

Dependen  Return on equity ROE Laba bersih setelah bunga & pajak 

Total ekuitas 

 

Independen  Komisaris 

independen  

KOIND Jumlah komisaris  independen 

Jumlah anggota dewan komisaris 

 

Dewan direksi  DRKS Jumlah Dewan Direksi  Perusahaan 

Komite audit KOAD Jumlah komite audit 

Capital adequacy 

ratio 

CAR Modal Bank 

ATMR 
Economic value 

added 

EVA NOPAT – Capital Charge 

 

EVA =  

 NOPAT – Capital Charge 

Return on Equity (ROE)= 

Laba bersih setelah bunga & pajak 
Total ekuitas 
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3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis statistik. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara 

variabel mekanisme corporate governance, CAR dan EVA. Metode  analisis 

dalam penelitian ini meliputi:  

1. Statistik deskriptif  

2. Uji kualitas data dengan uji asumsi klasik 

3. Uji hipotesis 

3.6.1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai 

minimum (Ghozali, 20013). Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui karakteristik dan kewajaran data observasi yang digunakan untuk 

masing-masing variabel tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan analisa 

statistik deskriptif ini akan dapat diketahui apabila terdapat outlier dalam data 

observasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis deksriptif digunakan 

untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, dewan direksi, komite audit, 

komisaris independen, CAR dan EVA(Ghozali, 2013). 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik  

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas.  
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3.6.2.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketehui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Untuk melakukan uji normalitas dapat 

dilakukan melalui pengujian Kolmogorov Smirnov. Pengujian ini lebih sederhana 

untuk dilakukan dibandingkan dengan pengujian normalitas dengan menggunakan 

grafik yang seringkali menimbulkan perbedaan presepsi. Ghozali (2013) 

menjelaskan analisa dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov adalah:  

Jika signifikansi (Sig) > 0.05 maka data berdistribusi normal.  

Jika signifikansi (Sig) < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal.  

3.6.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol.  

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 
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tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

 

3.6.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada 

dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut time (time series) 

karena gangguan pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi 

gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Uji 

autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson (Ghozali, 2013). 

Autokorelasi tidak terjadi apabila probabilitas signifikan lebih besar dari 

α = 0,05 dan sebaliknya Autokorelasi bisa terjadi apabila probabilitas signifikan 

kurang dari α = 0,05. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada model regresi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu: 

1. Tidak ada autokorelasi positif jika 0 < dw < dl dengan keputusan 

ditolak 

2. Tidak ada autokorelasi positif jika  dl   dw   du dengan keputusan No 

descision  

3. Tidak ada  korelasi negatif jika 4 – dl < dw < 4 dengan keputusan 

ditolak 
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4. Tidak ada korelasi negatif jika 4 – du   dw   4 – dl dengan keputusan 

No descision  Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif jika du < dw 

< 4 – du dengan keputusan tidak ditolak. 

3.6.2.4.Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.7. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. 

Metode regresi berganda (multiple regression) dilakukan untuk memprediksi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun rumus 

regresi berganda sebagai berikut:  

Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + e  

Dimana:  

Y = Profitabilitas yang diproksikan dengan  ROE 

α  = Konstanta, harga Y bila X= 0  

β = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel 

bebas (X)  

X1 =  Komisaris Independen 
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X2 =  Dewan direksi 

X3 =  Komite Audit  

X4 =  Capital adequacy ratio (CAR) 

X5 =  Economic value added (EVA) 

e  =  Error  

Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji Goodness of fit test  meliputi: 

 

3.7.1. Uji Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Sedangkan koefisien determinasi yang mendekati satu berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mendekati 

sempurna.  (Ghozali, 2013).  

 

3.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t) 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah 

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau:  

Ho : bi = 0 
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Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter 

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:  

HA : bi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:  

1. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, 

dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi= 0 

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan 

kata lain hipotesis alternatif diterima.  

2. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. 

Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai 

t tabel, kita menerima hipotesis alternatif. 

 

3.7.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan 

menurut Ghozali (2013) adalah dengan melihat angka probabilitasnya. Jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka Ha diterima yang menyatakan semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, 

jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak yang menyatakan semua variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  


