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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan dalam sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2006 – 2015. Sedangkan sampel dalam penelitian didapatkan dengan 

menggunakan metode Non Probability Sampling: Purposive Sampling atau 

berdasarkan kriteria-kriteria. Adapun kriteria-kriteria tersebut antara lain: 

1. Perusahaan yang bergerak dalam dalam industri sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi tersebut menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit (audited financial statement) dengan mata uang rupiah berturut-

turut dan lengkap selama periode penelitian yakni 10 tahun. 

2. Perusahaan telah terdaftar di BEI sebelum periode penelitian, maksimal 

sudah terdaftar pada tanggal 1 Januari 2005 serta tidak keluar (delisting) 

dari BEI selama periode penelitian tersebut.  

3. Data laporan keuangan dan data perusahaan yang diambil tersedia lengkap 

berturut-turut pada periode tahun 2006 – 2015.  

3.2. Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang dibutuhkan adalah informasi keuangan dari laporan keuangan 

perusahaan selama periode penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini dapat 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, 

http://www.idx.co.id/
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www.sahamok.com, dan www.yahoofinance.com. Tipe data dalam penelitian ini 

adalah data panel. Data panel adalah sekumpulan dari beberapa objek observasi 

dalam rentang waktu tertentu yang dikumpulkan dalam interval waktu secara 

konsisten seperti data mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan. Data panel 

secara singkat merupakan gabungan dari data cross section dan time series 

(Widarjono, 2013). Data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

tahun 2006 – 2015. 

3.3. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, variabel 

dependen dan variabel kontrol. Variabel bebas atau independen dalam penelitian 

ini antara lain variabel ukuran perusahaan dan good corporate governance. 

Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, 

sedangkan variabel kontrolnya adalah profitabilitas. Namun, selain sebagai 

variabel kontrol profitabilitas juga sebagai variabel dependen jika dihubungkan 

dengan good corporate governance. 

3.3.1. Variabel Independen  

3.3.1.1. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan suatu skala dimana 

perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecil menurut berbagai cara antara 

lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 

2013). Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel ukuran perusahaan ini 

antara lain adalah penelitian dari Prasetyorini (2013), Setyorini & Puspaningsih 

(2013), dan penelitian dari Pantow, Murni, & Trang (2015). Metode pengukuran 

http://www.sahamok.com/
http://www.yahoofinance.com/
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variabel ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan proksi ln total aset dan ln total penjualan yang ada pada awal 

periode karena lebih representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan. Ln 

total aset dan ln total penjualan dipilih karena tentu setiap perusahaan memiliki 

total aset dan penjualan yang berbeda-beda dan cenderung besar selisihnya, oleh 

karena itu untuk menghindari data yang tidak normal total asset dan penjualannya 

dibuat logaritma natural. Sehingga, jika digambarkan oleh rumus adalah sebagai 

berikut: 

                        ...................................................................... 3.1 

                          ................................................................. 3.2  

3.3.2.2. Good corporate governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam 

bukunya Sutedi (2011), corporate governance adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Seperangkat peraturan 

tersebut akan menjadi baik (good) jika memenuhi lima prinsip utamanya yakni 

transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 

Perusahaan yang mampu menerapkan kelima prinsip tersebut akan memperoleh 

keuntungan berupa nilai tambah dari perspektif investor. Penelitian sebelumnya 

yang menggunakan variabel good corporate governance adalah penelitian dari 

Randy dan Juniarti (2011), Black, Kim, Jang, & Park (2015), dan Anugrah dan 

Herwiyanti (2014). 



37 
 

Penelitian ini menggunakan item kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit untuk 

mengukur good corporate governance karena kelimanya berasaskan pada lima 

prinsip good corporate governance. Kepemilikan manajerial merupakan hak 

kompensasi karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Kepemilikan manajerial 

dalam penelitian ini merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang 

secara aktif turut serta dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Direktur 

dan Komisaris) (Wahidahwati, 2002). Metode untuk mengukur kepemilikan 

manajerial dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah persentase saham yang 

dimiliki manajemen atas perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam rumus 

sebagai berikut: 

                                                                                                       

               ........................ 3.3             

Kepemilikan Institusional menurut Tarjo dalam penelitian Ayu & Budiasih 

(2015), merupakan jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki atau dibeli oleh 

institusi (lembaga) lain di luar perusahaan. Perusahaan yang struktur 

kepemilikannya terdapat kepemilikan institusional akan mendapatkan 

kepercayaan lebih dari pasar. Hal ini dikarenakan fungsi dari kepemilikan 

institusional adalah untuk mengurangi agency problem. Masalah keagenan yang 

timbul dari hubungan keagenan dapat dikurangi dengan mekanisme ini karena 

para pemegang saham institusional akan mengawasi perusahaan sehingga 

manajemen tidak bertindak self interest dan merugikan pihak lain. Metode untuk 

mengukur kepemilikan institusional dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah 

Kepemilikan Manajerial (KM) = Total kepemilikan 

saham oleh pihak manajerial / Jumlah saham yang beredar  
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persentase saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan atas saham 

perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

 

              ........................ 3.4 

Dewan Direksi menurut KNKG (2006) dalam bukunya Sutedi (2011), 

merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara 

kolegial dalam mengelola perusahaan. Kedudukan Dewan Direksi dalam 

perusahaan adalah setara dan salah satunya dapat sebagai Direktur Utama. Jumlah 

Dewan Direksi dalam perusahaan akan berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Jumlah Dewan Direksi yang baik sesuai Pedoman Good Corporate Governance 

Indonesia yang dibuat oleh KNKG (2006) adalah yang disesuaikan dengan 

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam 

pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan yang memiliki Dewan Direksi lebih 

banyak dapat mengawasi proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif daripada 

yang memiliki Dewan Direksi sedikit. Metode untuk mengukur dewan direksi 

dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah dewan direksi pada perusahaan yang 

dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

 

          ............................................................. 3.5 

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya 

(Sutedi, 2011). Komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terikat oleh 

Dewan Direksi (DR) = Jumlah 

Dewan Direksi yang dimiliki 

perusahaan  

Kepemilikan Institusional (KI) = Total kepemilikan  

saham oleh pihak institusi / Jumlah saham yang beredar  
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perusahaan atau afiliasinya. Metode untuk mengukur komisaris independen dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari jumlah persentase komisaris independen 

dibandingkan dengan total komisaris yang dimiliki perusahaan yang dinyatakan 

dalam rumus sebagai berikut: 

 

              .............................................. 3.6 

 

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi. 

Menurut KNKG (2006) dalam bukunya Sutedi (2011), Komite Audit bertugas 

membantu Dewan Komisaris untuk memonitor pekerjaan yang dilakukan oleh 

manajemen. Keberadaan Komite Audit didalam perusahaan dalam mengurangi 

agency problem jika Komite Audit mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan 

baik. Disamping itu, mekanisme good corporate governance juga dapat terpenuhi. 

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang menyatakan 

bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia minimal terdiri dari tiga 

orang anggota. Tiga orang tersebut terdiri dari komisaris independen perusahaan 

sebagai ketua dengan dua orang eksternal yang independen. Metode untuk 

mengukur komite audit dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah anggota di 

dalam komite audit pada perusahaan yang dinyatakan dalam rumus sebagai 

berikut: 

 

          ....................................... 3.7 

 

Komisaris Independen (KMI) = Jumlah 

Komisaris Independen / Jumlah Dewan 

Komisaris 

Komite Audit (KA) = Jumlah anggota di dalam 

komite audit yang dimiliki oleh perusahaan 
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PBV = Harga Saham per lembar / Nilai 

Buku per Saham 

3.3.2. Variabel Dependen 

3.3.2.1. Nilai Perusahaan 

Definisi nilai perusahaan dalam penelitian ini diambil dari pendapat 

Wahyudi dan Prasetyaning (2005) yang menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan 

tersebut dijual. Nilai perusahaan sebagai variabel dependen dalam penelitian 

sebelumnya telah dilakukan di Indonesia antara lain oleh Pantow, Murni, & Trang 

(2015), Saifulloh (2014), Prasetyorini (2013), Setyorini & Puspaningsih (2013), 

Hardiyanti & Mahfud (2012), dan Hermuningsih (2013). Sementara itu, penelitian 

sejenis dari luar Indonesia dilakukan oleh Black, Kim, Jang, & Park (2015) dan 

Cheung, Chung, & Fung (2015). 

Nilai perusahaan menurut Brigham dan Gapenski (2006) dalam 

Hermuningsih (2013), dapat diukur dengan price to book value (PBV), yaitu 

perbandingan antara harga saham per lembar dengan nilai buku per lembar saham. 

Harga saham per lembar yang digunakan adalah harga penutupan (closing price) 

dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar 

(Fakhruddin & Hadianto, 2001). Harga saham penutupan yang diambil untuk 

penelitian ini adalah data per tanggal 1 april tahun berikutnya. Jadi, jika 

dinyatakan dalam persamaan nilai perusahaan sebagai berikut: 

           ................................................. 3.8 

 

 



41 
 

3.3.3. Variabel Kontrol 

3.3.3.1. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Selain itu, menurut Chen (2004) dalam penelitian Hermuningsih (2013) 

profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional 

dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. 

Profitabilitas dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Hermuningsih 

(2013) dan Prasetyorini (2013). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan return on asset (ROA) dan net profit margin (NPM). ROA 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

aset perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan. Sedangkan, 

NPM mengukur kemampuan penjualan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

operasi perusahaan. Semakin tinggi nilai dari kedua rasio ini berarti semakin baik 

operasional sebuah perusahaan, hal ini berarti memberi sinyal positif ke pasar 

yang akan ditangkap oleh para investor sehingga mempermudah perusahaan untuk 

memperoleh modal dalam bentuk saham yang akan berakibat pada meningkatnya 

harga saham perusahaan di pasar modal.  

           ...................................... 3.9

        ............................ 3.10 

3.4. Metode Analisis  

Data dalam penelitian ini diuji secara kuantitatif dengan menggunakan 

metode analisis jalur, karena dalam penelitian ini terdapat variabel yang berfungsi 

sebagai intervening. Oleh karena itu metode regresi berganda tidak dapat 

ROA = Laba bersih setelah pajak / Total aset 

NPM = Laba bersih setelah pajak / Total Penjualan 
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menyelesaikan masalah tersebut. Alat bantu untuk melakukan uji dan analisis data 

pada penelitian ini adalah program SmartPLS 3, karena variabel dalam penelitian 

ini termasuk dalam kategori variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang 

tidak dapat diukur secara langsung akan tetapi diukur melalui indikator-

indikatornya (manifest variables) (Ghozali dan Latan, 2014). 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

 Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini guna 

mempermudah analisis-analisis selanjutnya. Statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mean, median, maximum, minimum, dan standard 

deviation. Mean merupakan nilai rata-rata dari data yang terkumpul. Median 

merupakan nilai tengahnya. Maximum adalah nilai tertinggi, sedangkan minimum 

adalah nilai terendah. Standard deviation adalah nilai yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar data dalam penelitian itu tersebar. 

3.4.2. Uji Korelasi 

 Korelasi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk 

menguji ada tidaknya hubungan antar variabel. Korelasi menunjukkan derajat 

asosiasi atau keeratan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya 

(Widarjono, 2013). Angka 1 atau -1 pada hasil uji korelasi menunjukkan adanya 

korelasi yang sempurna. Nilai 0 menggambarkan tidak adanya korelasi. Sehingga, 

jika terdapat angka yang mendekati 1 atau -1 maka menunjukkan adanya korelasi 

yang kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0 menggambarkan adanya korelasi yang 

lemah. 

3.4.3. Metode R-square (Koefisien Determinasi) 
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 Koefisien determinasi (R-square) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

R-square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 

dan Latan, 2014). 

3.5. Pengujian Hipotesis 

3.5.1. Analisis Regresi 

 Pada penelitian ini terdapat variabel yang berfungsi sebagai intervening. 

Oleh karena itu metode regresi berganda tidak dapat menyelesaikan masalah 

tersebut. Sehingga regresi yang digunakan adalah model analisis regresi jalur 

yang menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

PROFIT = β1GCG + e  ................................................................................... 3.11 

VALUE = β1SIZE + β2GCG + β3PROFIT + e  ............................................ 3.12 

Keterangan: 

VALUE = Nilai Perusahaan 

β1 - β3  = Koefisien regresi 

e    = Standar error  

SIZE   = Ukuran Perusahaan 

GCG   = Good corporate governance  

PROFIT = Profitabilitas  

3.5.2. Hipotesa Operasional 
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3.5.2.1. Ukuran Perusahaan 

H01;β1≤0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

HA1;β1 > 0 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 3.5.2.1. Good Corporate Governance 

H02;β2 ≤ 0 : Good corporate governance tidak berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

HA2;β2 > 0 : Good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

3.5.3. Uji T 

 Uji T bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

α=5% atau 0,05, dimana dalam SmartPLS jika α=5% maka t=1,96. Oleh karena 

itu, jika hasil nilai signifikansi > 0,05 maka H0 gagal ditolak. Namun, jika 

signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif yang digunakan. 

Kemudian, jika T-Statistik>1,96 hasil dianggap signifikan.  

  

 

 

 

 

 

 


