
 

 

27 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. 

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, 

sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 

2015). Populasi dalam penelitian ini adalah 318 perusahaan perbankan. 

Sekaran (2015) menjelaskan bahwa pengambilan sampel adalah proses 

memilih sejumlah, elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap 

sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu menetapkan ciri-ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (IDX), tahun 2010-

2017. 

2. Perusahaan yang termasuk dalam kategori Industri Jasa Keuangan, yaitu 

perusahaan perbankan. 

3. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan (yang telah 

diaudit) yang menggunakan mata uang rupiah. 
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4. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2010-

2017. 

Terdapat 224 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sampel  pada 

penelitian ini. 

3.2 Sumber dan Teknik  Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berasal 

dari data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan untuk perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2017. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang 

berkaitan dengan data penelitian.  

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jumlah anggota komite remunerasi. 

2. Independensi anggota komite remunerasi. 

3. Jumlah penyelenggaraan rapat komite remunerasi. 

4. Kompetensi anggota komite remunerasi  

5. Proporsi jumlah wanita pada komite remunerasi. 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

3.3.2 Variabel Dependen 

 Variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kinerja perusahaan. 
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3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan.  

Berdasarkan pemaparan mengenai variabel independen, variabel dependen 

dan variabel kontrol diatas maka berikut ini adalah tabel pengukuran variabel yang 

digunakan.  
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Tabel 3.3 

Skala Pengukuran Variabel 

 

Variabel Indikator Skala Pengukuran Sumber 

Dependen    

Kinerja 

perusahaan 

Return On Asset 

(ROA) 

 

 Laba sebelum pajak 

/ Rata-rata total aset 

Taswan (2010); 

Darmadi (2013) 

Ruparelia dan 

Njuguna (2016), dan 

(Zakaria, 2018) 

 Return On Equity 

(ROE) 

Laba setelah pajak / 

Rata-rata Equity 

Taswan (2010) dan  

(Zakaria, 2018) 

 Beban operasi 

terhadap pendapatan 

operasi (BOPO) 

Total beban 

operasional / Total 

pendapatan 

operasional 

Taswan (2010) 

Independen    

 Jumlah Anggota 

Komite Remunerasi  

 

Jumlah total 

anggota komite 

remunerasi 

Rahmawati & 

Handayani (2017) 

dan (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2014) 

 Independensi 

Anggota Komite 

Remunerasi 

Jumlah anggota 

komite remunerasi 

yang berasal dari 

komisaris 

independen 

Agrawal et al., 

(1996); Baysinger 

dan Butler (1985); 

(Otoritas Jasa 

Keuangan, 2014) 

 Jumlah 

Penyelenggaraan 

Rapat Komite 

Remunerasi 

Jumlah 

penyelenggaraan 

rapat komite 

remunerasi dalam 

setahun 

Schwartz-Ziv dan 

Weisbach (2013); 

(Otoritas Jasa 

Keuangan, 2014) 

 Kompetensi 

Anggota Komite 

Remunerasi  

Jumlah anggota 

komite remunerasi 

yang memiliki 

keahlian di 

bidangSumber Daya 

Manusia 

Dewi et al., (2018); 

(Otoritas Jasa 

Keuangan, 2014) 

 Proporsi Jumlah 

Wanita pada Komite 

Remunerasi 

Jumlah anggota 

wanita dalam 

komite 

remunerasi/jumlah 

total anggota komite 

Julizaerma dan Sori, 

(2012); Darmadi 

(2013);  

Shafique et al., 

(2014); Isidro dan 
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remunerasi Sobral (2014); 

Terjesen et al., 

(2015); (Scholtz dan 

Kieviet, 2018) 

 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan  

Variabel dummy 

1 : Jika sebelum 

adanya Peraturan 

Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 

34/POJK.04/2014, 

perusahaan 

memiliki komite 

remunerasi 

0 : Jika sebelum 

adanya Peraturan 

Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 

34/POJK.04/2014, 

perusahaan tidak 

memiliki komite 

remunerasi 

 

Otoritas Jasa 

Keuangan (2014); 

(Undang-Undang RI 

Nomor 21, 2011) 

Kontrol Ukuran Perusahaan Logaritma Natural 

(Total asset 

perusahaan) 

(Suryana dan 

Nuzula, 2018) 

 Umur Perusahaan  Logaritma Natural 

(Data tahun 

perusahaan 

didirikan - Data 

tahun penelitian)  

(Suryana dan 

Nuzula, 2018) 

Sumber: data hasil olahan secara mandiri, (2019) 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan mengolah data 

berbentuk angka dalam perhitungan statistik. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Persamaan regresi linier digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat  (Adiati, 2017). 

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel 
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Yit  = βo +µi  + β1X1it + β2X2it  + β3X3it  + β4X4it+ β5X5it + β6X6it + β7X7it + β8X8it + εit 

Data panel adalah penggabungan data antara data cross section dan time 

series. Alasan peneliti menggunakan data panel dalam penelitian ini karena 

penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: (1) Data panel 

yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu 

menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menhasilkan degree of freedom 

yang lebih besar; (2) Menggabungkan informasi dari data time series dan cross 

section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan 

variabel (Widarjono, 2018). 

Penelitian ini menggunakan data panel, model regresi dalam penelitian ini 

dituliskan dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

Y  =  Kinerja perusahaan 

X1 =  Jumlah anggota komite remunerasi  

X2 =  Independensi anggota komite remunerasi 

X3 =  Jumlah penyelenggaraan rapat komite remunerasi 

X4 = Kompetensi anggota komite remunerasi  

X5 =  Proporsi jumlah wanita pada komite remunerasi 

X6 = Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

X7 = Ukuran perusahaan 

X8 = Umur perusahaan 

βo  = Koefisien model regresi 

ε  = Residual 

i = Unit cross section 

t = Periode time series 
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Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel, tiga metode tersebut yaitu: (1) Metode Common Effect 

adalah metode yang mengkombinasikan data time  series dan cross section tanpa 

melihat perbedaan antar waktu dan individu dan menggunakan metode Ordinary least 

square (OLS) untuk mengestimasi model data panel; (2) Metode Fixed Effect adalah 

teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep. Model estimasi yang digunakan untuk metode 

fixed effect adalah Least squares dummy variables (LSDV). (3) Metode Random 

Effects, model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. Metode yang tepat digunakan untuk 

mengestimasi moel random effect adalah Generalized Least Squares (GLS). Untuk 

menentukan teknik yang paling tepat mengestimasi regresi data panel adalah : (1). Uji 

statistik F, digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variabel dummy atau 

fixed effect. (2). Uji langrange multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS 

tanpa variabel dummy atau random effect. (3). Uji hausman, digunakan untuk 

memilih antara fixed effect atau random effect (Widarjono, 2018). 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk melihat apakah terdapat 

penyimpangan terhadap asumsi klasik pada model regresi linier yang digunakan. 

Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed Effect dan 

Random Effect (Ghozali, 2016).  Selain itu menurut Ghozali (2016) teknik estimasi  

uji asumsi klasik meliput: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB test) dengan menggunakan 

 tingkat signifikansi pengujian (α) sebesar 5% atau 0,05. Formula hipotesis uji 

 Jarque-Bera adalah sebagai berikut: 

  H0 : Residual berdistribusi normal 

  HA : Residual tidak berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya 

 hubungan variabel independen dalam suatu regresi. Uji multikolinearitas yang 

 digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Variance 

 Inflation Factors (VIF). Nilai cut off  yang umum dipakai untuk menunjukkan 

 adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF <10.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode 

breusch pagan.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara 

 residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.  



 

 

35 

 

 Autokorelasi adalah gejala terjadinya korelasi diantara kesalahan pengganggu 

 dari suatu observasi lainnya.  

 

 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi 

yang telah diperoleh, hal tersebut dapat diartikan bahwa koefisien regresi yang 

diperoleh secar statistik tidak sama dengan nol, karena apabila sama dengan nol maka 

dapat diartikan tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Untuk kepentingan hal itu, 

maka semua koefisien regresi harus diuji (Sugiyono, 2011). Jenis pengujian hipotesis 

terhadap koefisien regrsi yang dapat dilakukan adalah: 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini telah dinyatakan layak atau memenuhi goodness of fit atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signicance level 0,05 (α = 5%) 

(Ghozali, 2016) 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji Koefisien Determinasi dinotasikan dengan R-squares yang merupakan 

suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan 

baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Koefisien 

Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat 
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diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen.. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian 

dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang 

berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


