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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

masuk dalam pemeringkatan The Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) selama 3 tahun berturut-turut selama periode 2009-2011.  Sehingga 

diperoleh sebanyak 15 perusahaan dari pemeringkatan The Indonesian Institute 

for Corporate Governance (IICG).  Dengan skor penilaian predikat 85-100 sangat 

terpercaya, 70-85 terpercaya, 55-70 cukup terpercaya (Profil Program Corporate 

Governance Perception Index, 2011). 

 

Tabel 3.1 

Daftar Peringkat Skor CGPI Tahun 2009-2011 

No. Perusahaan 2009 2010 2011 

1 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. 90,65 91,67 91,81 

2 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. 88,37 91,42 91,46 

3 PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk. 88,67 89,04 89,10 

4 PT. United Tracktors, Tbk. 85,44 86,89 87,36 

5 PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk. 85,87 85,99 86,15 

6 PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 81,54 82,23 77,28 

7 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 81,63 84,58 85,35 

8 PT. Bakrieland Development, Tbk. 76,93 76,96 77,36 

9 PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. 81,62 82,65 83,41 
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10 PT. Bumi Resources, Tbk. 73,82 69,33 70,83 

11 PT. Asuransi Jasa Indonesia(Persero) 81.59 82.74 82.77 

12 PT Panorama Transportasi Tbk.s 68.71 69.97 89.10 

13 PT. Garuda Indonesia 81.58 85.26 85.82 

14 PT. Krakatau Steel 80.75 82.98 85.19 

15 PT. Jamsostek (Persero) 80.77 82.28 83.40 

Sumber: IICG  

 

3.2. Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja pasar perusahaan yang 

diukur dengan price earning rasio (PER).  Perbandingan antara harga saham 

dengan laba bersih perusahaan, dimana harga saham sebuah emiten 

dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam 

setahun.  Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai price 

earning rasio (Sugiono, 2008) adalah sebagai berikut : 

PER :     Harga pasar per saham 

     Earning Per Share (EPS) 

b. Variabel Independen 

Variabel independen peneliatian ini adalah good corporate governance.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) berupa corporate 

governance perception index (CGPI).  CGPI berisi hasil skor hasil survey 

mengenai corporate governance pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  Faktor-faktor yang dinilai dalam CGPI adalah 

komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan 
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kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, visi, misi, dan tata 

nilai (Priana, 2011). 

c. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang faktornya dikontrol untuk menetralisir 

pengaruhnya yang dapat mengganggu hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen.  Variabel corporate governance memiliki 

kemungkinan untuk secara endogen ditentukan oleh berbagai faktor.  Dengan 

mengakui sifat endogenitas dari variabel corporate governance, sehingga 

hanya dapat menginterpretasikan hasil penelitian sebagai suatu hubungan 

yang parsial (Priana, 2011).  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan.  Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan 

log natural dari total aset.   

 

3.3. Alat Analisis 

3.3.1. Uji Regresi Linear Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi 

linier berganda.  Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi 

price earning rasio.  Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah 

hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak signifikan, dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 

Uji Regresi Hipotesis Pertama 

PER = α + β1 GCG + β2 SIZE + ε...............(1) 

Dimana: 

PER : Price Earning Rasio 
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α   : Konstanta  

GCG : Good corporate governance 

e  : Tingkat kesalahan (error) 

SIZE : Ukuran perusahaan 

 

3.3.2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan uji regresi linear berganda dilakukan uji asumsi klasik sebagai 

berikut : 

 

a. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen memilki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah keadaan dimana variabel independen yang satu dengan 

variabel independen yang lain dalam model regresi memiliki korelasi (hubungan) 

yang erat antara yang satu dengan yang lain. Jelas bahwa Multikolinieritas adalah 

suatu kondisi yang menyalah asumsi regresi liniear. Jika variabel-variabel 

independen terkorelasi satu sama lain, maka variabel-variabel tersebut 
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menjelaskan varian yang sama dalam mengestimasi variabel dependen. Jadi 

penambahan variabel independen tidak brpengaruh apa-apa. Adanya 

Multikolinieritas yang kuat akan mengakibatkan ketidaktepatan untuk mengetahui 

apakah tiap-tiap variabel independen berhubungan secara linier. 

Ciri-ciri yang sering ditemui apabila model regresi linier kita mengalami 

gangguan Multikolinieritas adalah sebagai berikut. 

1. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien medel regresi (misalnya nilanya 

menjadi lebih besar atau kecil) apabila dilakukan penambahan atau 

pengeluaran sebuah variabel bebas dari model regresi. 

2. Diperoleh nilai R-square (R
2
) yang tinggi, Fhitung Tinggi, tetapi banyak 

variabel bebas yang tidak signifikan (thitung-nya rendah). 

3. Tanda positif dan negatif (+ atau -) pada koefisien regresi berlawanan dengan 

yang disebutkan dalam teori atau logika. Misalnya, pada teori atau logika 

seharusnya b1 bertanda (+), namun yang diperoleh justru bertanda (-). 

4. Nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang 

sebenarnya (overestimated). 

 

Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikolinieritas, dapat 

diperiksa melalui nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua 

ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel 

independen menjadi variabel dependen dan degrees terhadap variabel independen 

lainnya. Nilai VIF = 1 / Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 
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c. Uji Asumsi Autokorelasi 

Masalah autokorelasi sering timbul pada data runtut waktu (time series). 

Autokorelasi sering disebut juga korelasi serial. Misalnya, data pertama 

berkorelasi dengan data kedua, data kedua berkorelasi dengan data ketiga, dan 

seterusnya. Penyebab utama timbulnya autokorelasi adalah kesalahan spesifikasi, 

misalnya terabaikannya suatu variabel penting atau bentuk fungsi yang tidak 

tepat. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak adalah dengan uji statistik Durbin-Watson. Ketentuan 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Nilai Durbin-Watson 

 

Nilai d Keterangan 

 

DW > dU 

 

DW < dL 

 

dL < DW < dU 

 

Tidak ada autokorelasi 

 

Terjadi auto korelasi 

 

Tidak ada kesimpulan 

 

 

d. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan 

dalam spesifikasi model regresi. Heteroskedastisitas berarti terjadi varian yang 

tidak sama untuk vatiabel independen yang berbeda. Dengan kata lain, 

heteroskedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varian yang konstan. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala Heteroskedastisitas dilakukandengan melihat 

grafik plot antara nilai variabel terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Jika titik pada grafik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, menyempit), maka terdapat gangguan heteroskedastisitas. 

2. Jika titik-titik pada grafik tidak membentuk pola tertentu yang teratur atau 

acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


