
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari delapan variabel 

bebas(independen), satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel kontrol. 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran dewan direksi, ukuran 

dewan komisaris, komisaris independen,dan  CAR. Veriabel dependennya adalah 

kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA. Sedangkan ukuran bank 

yang diproksikan dengan natural logaritma asset merupakan variabel kontrol 

penelitian. 

3.1.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ukuran Dewan Direksi 

Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada 

dalam perusahaan (Faisal, 2005). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 
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8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance, jumlah anggota 

Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 

2. Ukuran Dewan Komisaris 

Yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab 

mengawasi perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal 

perusahaan (Beiner et al, 2003). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance, jumlah anggota 

dewan Komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan 

paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari 

Komisaris dan Komisaris Independen.  

3. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan rasio prosentase antara jumlah 

komisaris  yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap 

total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 

tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang 

menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008). 

CAR =
  Modal Sendiri  

x 100%
 

             ATMR 
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3.1.2 Variabel Dependen 

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini mencoba 

untuk  menyelidiki hubungan langsung antara mekanisme pemantauan tata kelola 

perusahaan, dengan semua proksinya, yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan dimana ROA sebagai proksi. 

Return on Asset (ROA) adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiscal 

(Brigham & Ehrhadrt, 2005). Return on Asset mengukur pendapatan perusahaan 

dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal 

pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Jika 

perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan 

sama. Suatu indikator bagaimana keuntungan perusahaan relatif terhadap total 

aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien 

menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Dihitung dengan 

membagi penghasilan tahunan perusahaan dari total aset, ROA ditampilkan 

sebagai persentase. Kadang-kadang ini disebut sebagai "laba atas investasi ". 

(Brigham & Erhardt, 2005). Berikut ini adalah perhitungan rasio ROA: 

ROA =
 Laba Sebelum Pajak 

x 100% 

      TOTAL ASSET 

 

 

 

 



57 
 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

dalam Bank Indonesia selama periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan go public yang terdaftar di Bank Indonesia 

selama periode 2009-2011. 

2. Masih beroperasi hingga tahun 2011. 

3. Bank mempublikasikan laporan tahunan (annual report) untuk periode 

31 Desember 2009-2011 di dalam website Bank Indonesia. 

4. Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai corporate 

governance, struktur kepemilikan, rasio keuangan, dan auditor 

eksternal dalam laporan tahunannya. 

5. Pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus 

pada rentang waktu tersebut sehingga hasil yang diperoleh akan 

maksimal. 

Berdasarkan data www.bi.go.id  pada tahun 2009-2011 populasi 

perusahaan perbankan sebanyak 154 bank terdaftar. 64 di antaranya adalah nama 

satu bank yang sudah berubah atau mengalami merger tetapi masih terdata di 

website Bank indonesia. 60 perusahaan yang terdata tidak memenuhi kriteria 

sebagai sampel penelitian, dikarenakan tidak memiliki kelengkapan dari batasan 

http://www.bi.go.id/
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penelitian ini. Maka setelah peroses penyaringan tersebut terdapat 30 perusahaan 

Bank yang dapat dijadikan sampel penelitian yang terdiri dari 3 Bank PERSERO, 

22 BUSN Devisa, 3 BUSN non Devisa, 1 BPD, dan 1 Bank Campuran. 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BI periode 2009-2011  

 Bank Persero 3 

 BUSN Devisa 22 

 BUSN Non Devisa 3 

 BPD 1 

 Campuran 
1 

 Asing 
0 

Jumlah data sampel 
30 

Sumber : http://www.bi.go.id/ & http://www.icmd.co.id  

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis 

data yang digunakan adalah kombinasi antara time series dan cross section data, 

yang disebut pooling data (Gujarati, 1991). Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (annual 

report) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode tahun 2009- 2011, 

atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.bi.go.id, website Bank Indonesia 

serta Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 2009-2011. 

http://www.bi.go.id/
http://www.icmd.co.id/
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3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi 

pustaka dari berbagai literatur dan sumber- sumber lainnya yang berhubungan 

dengan good corporate governance. Data sekunder berisi tentang data-data 

annual report yang mencakup data corporate governance, komposisi struktur 

kepemilikan, auditor eksternal dan rasio keuangan periode tahun 2009-2011. 

Pemilihan data tahun 2009-2011 dikarenakan adanya beberapa peraturan terbaru 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mulai tahun 2006 mengenai penerapan 

Good Corporate Governanve bagi bank umum yakni Ketentuan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan GCG bagi bank umum yang 

telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. 

3.5 METODE ANALISIS DATA 

Data Statistik 

Model Penelitian 

Penelitian ini mengasumsikan hubungan langsung antara mekanisme 

pemantauan corporate governance sebagai variabel independen dengan proxy 

untuk pengukurannya, dan kinerja perusahaan perbankan sebagai variable 

dependen dengan ROA sebagai proxy. Penelitian menggunakan Ordinary Least 

Square (OLS) Regression Model. 
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3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel 

dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

nilai rata-rata (mean), deviasi standar, minimum, dan maksimum.  

Mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. 

Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang 

diungkapkan di sektor perbankan. Analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk 

pengujian hipotesis (Azwar, 1998 dalam Oktapiyani, 2009). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, 

harus dilakukan uji klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam 

model regresi. Pengujian yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Dalam model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi 

variabel-variabel independen. Selain itu juga dapat diketahui melalui nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF) yang dihasilkan oleh variable-

variabel independen (Gozali,2005). 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi timbul karena residual 

(kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah 

satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji 

Durbin Watson (DW test). Uji DW dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat 

nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan. Kriteria pengujian dengan hipotesis 

tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut: 

i. Tidak terjadi autokorelasi positif 

Jika  d < du = hipotesis ditolak 

d > dl = hipotesis diterima 

dl < d < du = tidak ada kesimpulan 

ii. Tidak terjadi autokorelasi negative 

Jika  d > 4 - dl = hipotesis ditolak 

d < 4- du = hipotesis diterima 

4-du< d<4 - dl = tidak ada kesimpulan 

iii. Tidak terjadi autokorelasi positif dan negative 

Jika  d < dl = hipotesis ditolak 

d > 4 - dl = hipotesis ditolak 

du < d < 4 - du = hipotesis diterima 

4 – du<d<4 – dl= tidak ada kesimpulan 

Keterangan: 

d = nilai DW hasil perhitungan 

du = batas atas 

dl = batas bawah 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model 

regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) 

dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik tersebut 

membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila 

polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Selain itu heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Park maupun 

Uji Glejser (Glejser Test), yaitu dengan melakukan analisis regresi variable 

independen terhadap nilai absolute residual (Gozali,2005). Dalam uji Glejser yaitu 

jika tingkat signifikansi diatas 5 persen atau jika t hitung > t table, maka 

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Namun bila tingkat signifikansi 

dibawah 5 persen atau t hitung < t table, maka ada gejala heterokedastisitas. 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian mengenai kenormalan distribusi data. Uji 

ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi 

apakah residual terdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik 

histogram serta uji statistik non-parametrik yaitu One Sample Kolmogorov 

Smirnov Test (1-Sample K-S). 
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3.5.3 Analisis Regresi 

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat 

lunak statistik (statistic software) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode 

penggabungan (pooling data) merupakan model yang diperoleh dengan 

mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data cross section dan data time 

series. Model data ini kemudian diestimasi dengan menggunakan Ordinary Least 

Square (OLS). Analisis regresi linear berganda dapat menjelaskan pengaruh antara 

variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Pooling data atau data panel 

dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan yang memenuhi 

kriteria selama periode pengamatan. 

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

CPik = α + β1 OWNit + β2 FORit + β3 GOVit + β4 BODit + β5 BOCit + β6 

INDBit + β7 CARit + β8 BIG4it + β9 SIZEit + ek 

untuk i menunjukan time = 1, 2, ...,n, dan k = 1,2…., 

Keterangan: 

K  =  Banking Firms 

CP  =  Corporate performance measured by ROA 

BOD  =  Board of Direction 

BOC  =  Board of Commissioner Size in bank t 

INDB  =  Number of Independent Commissioner in bank 

CAR  =  Capital Adequacy Ratio 

E  =  Random error 

βi  =  Parameters to be estimated 

α  =  Konstanta 
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3.5.4 Pengujian Hipotesis 

Menilai Goodness of Fit Suatu Model 

Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji ketepatan 

perkiraan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

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

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

barada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak. Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima 

(Ghozali, 2009). 

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti kemampuan variable-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempreiksi variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relative 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2009). 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka (R
2
) pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai adjusted (R
2
) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai 

adjusted (R
2
) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke 

dalam model (Ghozali, 2009). 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variable 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol adalah joint 

hipotesis bahwa β1, β2….. βk secara simultan sama dengan nol (Ghozali, 2009). 

H0 : β1= β2=………. Βk=0 

Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan 

(overall significance) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara 

linear berhubungan dengan kedua X1 dan X2. Joint hipotesis dapat diuji dengan 

teknis analisis variance (ANOVA). 

Pengambilan Keputusan: 

Misalkan model regresi dengan k-variabel 

Yί = α + β1X1ί + β2X2ί + β3X3ί + …..+ βkXkί + μί 
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Hipotesis Nol H0: β1 = β2 = …………= βk = 0 

(semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol) 

HA: tidak semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol 

Hitung nilai F statistic dengan rumus : 

=        df /(k-1) = df /(k-1) 

              df /(n-k)  df /( n-k) 

 
Jika F hitung > F table yaitu F table yaitu F α (k-1, n-k), maka hipotesis 

nol ditolak. Dimana F α (k-1, n-k) adalah nilai kritis F pada tingkat signifikansi α 

dan derajat bebas (df) pembilang (k-1) serta derajad bebas (df) penyebut (n-k). 

Terdapat hubungan yang erat antara koefisien determinasi (R
2
) dan Nilai F 

test. Secara matematis nilai F dapat juga dinyatakan dalam rumus seperti di bawah 

ini: 

Fhitung =      R
2
/(k-1) 

             (1-R
2
)/ (n-k) 

 
Berdasarkan rumus ini dapat disimpulkan jika R2 = 0, maka F juga sama 

dengan nol. Semakin besar nilai R2, makin besar pula nilai F. Namun demikian 

jika R2= 1,maka F menjadi tak terhingga. Jadi dapat disimpulkan uji F statistic 

yang mengukur signifikansi secara keseluruhan dari garis regresi dapat juga 

digunakan untuk menguji signifikansi dari R2. Dengan kata lain pengujian F 

statistik sama dengan pengujian terhadap nilai R2 sama dengan nol. 
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c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

H0 : bi = 0 

Artinya adalah 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 variable 

dependen. 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

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

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut), dengan kata lain 

menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variable 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen 

B. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut table. Kriteria 

pengujian signifikansi koefisien regresi sebagai berikut: 
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1. H0 diterima dan Hi ditolak apabila t hitung < t table, dengan 

demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

X1,X2,X3 terhadap Y. 

2. H0 ditolak dan Hi diterima apabila t hitung > t table, dengan 

demikian secara individu ada pengaruh yang signifikan dari X1,X2,X3 

terhadap Y 


