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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data 

sekunder yang merupakan data dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi. 

Dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2016 – 2018 yang 

diperoleh dari website www.idx.co.id. Penelitian ini berfokus pada pengujian 

teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property and real estate 

sebanyak 57 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada 2016–2018. Sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat menggambarkan populasi 

yang akan diteliti.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah: 

1) Terdaftar sebagai perusahaan property and real estate di BEI pada 

tahun 2016–2018 
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2) Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan 

keuangannya yang telah diaudit dari tahun 2016–2018 

3) Perusahaan property and real estate yang menyajikan laporan 

keuangannya dalam satuan mata uang rupiah 

4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016–2018 

5) Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

penelitian. 

 

3.2.1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Kinerja Perusahaan (Y) 

Merupakan variabel yang menjadi akibat dan dikenai pengaruh karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

kinerja perusahaan (Y), pengukurannya menggunakan 2 indikator yakni Tobin’s Q 

dan Return on Assets (ROA). 

Indikator Tobin’s Q digunakan oleh Chen (2012); Klungland and Sunde 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta 

Venugopal and Reddy (2016)untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 

penelitiannya. 

 

Indikator Return on Assets (ROA) digunakan pada penelitian Akenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Indriati (2018); Lestari 

and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); Martsila and Meiranto (2013); 

Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et 
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al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); Wiranata 

(2013)dalam pengukuran kinerja perusahaan. 

 

 

3.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.2.2.1 Variabel Good Corporate Governance 

Terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mewakili variabel GCG oleh 

penulis pada penelitian ini. 

1) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak 

manajemen untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Darwis 

(2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menggunakan kepemilikan manajerial sebagai 

indikator untuk mengukur GCG. Kepemilikan manajerial diukur 

dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

direksi/eksekutif dan komisaris dibagi total saham beredar. 

 

2) Kepemilikan Institusional 
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Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak institusi. Al-thuneibat et al. (2018); Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); 

serta Wiranata (2013) menggunakan kepemilikan institusional sebagai 

indikator untuk mengukur GCG dalam penelitiannya. Kepemilikan 

Institusional dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar 

saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah 

lembar saham yang beredar. 

 

3) Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

pemodal asing berupa perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang 

berstatus di luar negeri. Al-thuneibat et al. (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menggunakan kepemilikan asing sebagai indikator 

untuk mengukur GCG. 

 

4) Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham dominan oleh 

individu atau kelompok. Al-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta 
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Martsila and Meiranto (2013) menggunakan konsentrasi kepemilikan 

sebagai indikator untuk mengukur GCG. Konsentrasi kepemilikan 

diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham dominan 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan jumlah saham 

beredar. 

 

5) Ukuran Dewan Direksi 

Pada penelitian Darwis (2009); dan Indriati (2018), ukuran dewan 

direksi digunakan sebagai indikator pengukuran GCG. Proporsi yang 

digunakan dalam indikator ini adalah jumlah anggota dewan direksi 

yang dimiliki perusahaan. 

6) Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi 

tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen. 

Penelitian Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013)menggunakan ukuran dewan komisaris sebagai 

indikator untuk mengukur GCG. Proporsi yang digunakan dalam 

indikator ini adalah jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki 

perusahaan. 

7) Ukuran Dewan Komisaris Independen 

Keberadaan dewan komisaris independen digunakan untuk mendukung 

efektivitas perusahaan dan monitoring kegiatan yang dilakukan 
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manajer. Indriati (2018); dan Mulyasari et al. (2015) menggunakan 

ukuran dewan sebagai indikator dalam mengukur GCG. 

 

8) Komite Audit 

Pada penelitian Sulastri et al. (n.d.), komite audit digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur GCG. Proporsi yang digunakan dalam 

indikator ini adalah jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan. 

 

3.2.2.2 Variabel Struktur Modal 

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mewakili variabel Struktur 

modal/leverage oleh penulis pada penelitian ini. 

1) Debt to Asset Ratio (DAR) 

Penelitian Akenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); serta Wiranata (2013)menggunakan DAR untuk 

mengukur struktur modal/leverage. 

 

2) Debt to Equity Ratio (DER) 

DER digunakan untuk mengetahui sejauh mana ekuitas perusahaan 

dibiayai oleh kewajiban. Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi 

(2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta Venugopal and 
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Reddy (2016)menggunakan DER untuk mengukur struktur 

modal/leverage. 

 

 

3.2.2.3 Variabel Ukuran Perusahaan 

Variabel ini digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan 

dan baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan, diukur menggunakan satu 

indikator yaitu log natural (ln) total asset. Arisadi et al. (2013); Charles et al. 

(2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); 

Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy 

(2016); Wiranata (2013) menggunakan ukuran perusahaan dalam penelitiannya. 

 

 

3.2.2.4 Variabel Umur Perusahaan 

Umur perusahaan atau Age digunakan sebagai faktor untuk membatasi 

keleluasaan manajerial dan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Diukur dengan satu 

indikator yakni tahun perusahaan berdiri. Arisadi et al. (2013)menggunakan umur 

perusahaan dalam meneliti pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.2.2.5 Variabel Pertumbuhan 

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mewakili variabel 

pertumbuhanoleh penulis pada penelitian ini. 
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1) Pertumbuhan Laba 

Penelitian Charles et al. (2018) menggunakan pertumbuhan laba untuk 

mengukur pertumbuhan perusahaan. 

 

2) Pertumbuhan Penjualan 

Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan pertumbuhan 

penjualan dari tahun ke tahun. Dewinta dan Penelitian Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and 

Reddy (2016) menggunakan pertumbuhan penjualan untuk mengukur 

pertumbuhan perusahaan. 

 

 

3.2.2.6 Variabel Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, diukur dengan satu indikator yaitu 

current ratio.Akenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen 

(2012); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. 

(2018) menggunakan current ratio untuk mengukur likuiditas. 

 

 

  

Pertumbuhan Penjualan 
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat statistik untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi) (Ghozali 2006). 

 

3.3.2 Analisis Partial Least Square (PLS) 

PLS (Partial Least Square) adalah metode alternatif penyelesaian model 

bertingkat yang tidak mensyaratkan jumlah sampel yang banyak dan merupakan 

analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. 

Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model 

struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model 

prediksi) (Ghozali 2006). Lebih lanjut, PLS adalah metode analisis yang bersifat 

soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).Selain itu, 

PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih 

dikatakan lemah sebagai prediksi, memungkinkan algoritma dengan 

menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh 

efisiensi perhitungan, dan diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat 

digunakan untuk menjelaskan.Beberapa program yang dirancang untuk 

menyelesaikan PLS adalah SmartPLS, PLSGraph, VPLS atau PLS-GUI. 
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Analisis Partial Least Square (PLS) dalam penelitian ini menggunakan 

program SmartPLS versi 2 yakni GoF (Goodness of Fit) berupa PLS Algorithm & 

Bootstrapping.Setiap variabel dalam penelitian yang menggunakan program 

SmartPLS disebut sebagai variabel endogen (Y) dan variabel eksogen (X). 

Variabel endogen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel endogen adalah 

kinerja perusahaan (KP). Sedangkan, variabel eksogen atau variabel bebas adalah 

variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya melainkan mempengaruhi 

variabel endogen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel eksogen adalah 

good corporate governance(GCG), struktur modal (SM), ukuran perusahaan 

(Size), umur perusahaan (Age), pertumbuhan (Growth) dan likuiditas (Liq). 

Evaluasi model penelitian menggunakan metode Partial Least Square 

(PLS) setidaknya dilakukan dalam 2 tahap penilaian, yaitu penilaian outer model 

dan inner model. Outer model tidak digunakan dalam penelitian ini karena data 

yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa data sekunder yang merupakan 

data dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi dari laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2016 – 

2018 yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Selain itu data yang diperoleh 

dan dikumpulkan menunjukkan hasil tidak normal sehingga digunakan metode 

analisis ini (PLS). Sedangkan outer modelmerupakan measurement model yang 

mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel 

latennya (Ghozali 2006)untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas 

instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen 

http://www.idx.co.id/
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penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas 

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep. 

Outer model dinilai menggunakan 3 kriteria: convergent validity – AVE >0,5; 

discriminant validity – cross loading yg dituju > konstruk lain;dan composite 

reliability >0,7;serta cronbach’s alpha >0,6. Outer model digunakan untuk data 

berupa kuesioner dan hasil wawancara yang memerlukan validitas dan reliabilitas. 

 

3.3.2.1 Inner Model 

Inner modelmerupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten. Parameter uji T-statistic digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausalitas, diperoleh dari proses bootstrapping. Evaluasi 

model struktural (inner model) untuk variabel dependen dapat dilihat 

daripersentase variance yang dijelaskan oleh nilai R
2
menggunakan ukuranStone-

Geisser Q-square test(Stone 1974; Geisser 1975)dan dari besarnya koefisien jalur 

strukturalnya (path coefficients). Model persamaan dinyatakan sebagai berikut: 

 

Nilai Q-square>0 menunjukkan model memiliki predictive 

relevance;sebaliknya jika nilai Q-square<0 maka model kurang memiliki 

predictive relevance.  
 ,  

 ,…,  
 menunjukkan nilai R-square sebagai variabel 

endogen dalam model persamaan.Besaran Q
2
 memiliki nilai dengan rentang 0 

<Q
2
< 1, dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Irwan and 

Adam 2015). 
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Analisis partial least square (PLS) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh-pengaruh good corporate governance, struktur modal, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaan. Model persamaan dinyatakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + ɛ 

Keterangan: 

Y = Kinerja Perusahaan  

α = Konstanta 

X1 = Good Corporate Governance 

X2 = Struktur Modal 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Umur Perusahaan 

X5 = Pertumbuhan 

X6 = Likuiditas 

β1 β2 β3 β4 β5 β6 = Koefisien regresi 

ɛ = Error/variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model 

 

3.3.3 Pengujian Hipotesis 

3.3.3.1 GoodCorporate Governance 

Ho1; ß₁ ≤0: Good Corporate Governance tidak berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan.  

Ha1; ß₁ >0: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

3.3.3.2 Struktur Modal 

Ho2; ß₁ ≤0: Struktur Modal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha2; ß₁ >0: Struktur Modal berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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3.3.3.3 Ukuran Perusahaan 

Ho3; ß₁ ≤0: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha3; ß₁ >0: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

3.3.3.4 Umur Perusahaan 

Ho4; ß₁ ≤0: Umur Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha4; ß₁ >0: Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

3.3.3.5 Pertumbuhan 

Ho5; ß₁ ≤0: Pertumbuhan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha5; ß₁ >0: Pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.3.3.6 Likuiditas 

Ho6; ß₁ ≤0: Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha6; ß₁ >0: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

  


