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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengungkapan good corporate 

governance sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen, serta kinerja keuangan sebagai variabel pemoderasi. Adapun subjek 

penelitian ini adalah website, laporan tahunan, dan laporan keuangan pada BUMN 

yang listed di BEI. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengungkapan 

good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan 

sebagai variabel pemoderasi. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

menurut Creswell (2008:46) adalah tipe penelitian pendidikan dimana peneliti 

menentukan terkait hal apa yang akan diteliti; membuat pertanyaan spesifik, 

kemudian membatasinya, dan mengumpulkan data kuantitatif dari partisipan; 

menganalisis angka-angka tersebut dengan statistik; melakukan penyelidikan 

dengan tidak memihak dan dengan cara yang objektif. 

Adapun metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian 

deskriptif-asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:59), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain. Adapun penelitian asosiatif menurut 

Sugiyono (2016:55) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antarvariabel. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan 

terkait pengungkapan good corporate governance, nilai perusahaan, dan kinerja 

keuangan. Adapun metode asosiatif/hubungan digunakan dalam mencari hubungan 

kausal (sebab-akibat) pada variabel-variabel tersebut. 
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3.2.2 Operasional Variabel 

3.2.2.1 Definisi Variabel 

Menurut Sugiyono (2019:3-4), “variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel independen, satu variabel 

dependen, dan satu variabel pemoderasi. 

 

3.2.2.2 Variabel Independen  

Variabel independen menurut Sugiyono (2019:4) adalah “variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

informasi good corporate governance.  

Berdasarkan definisi secara garis besar pada bab sebelumnya, 

pengungkapan informasi good corporate governance adalah memberikan 

informasi terkait GCG perusahaan kepada publik tanpa adanya hal yang ditutup-

tutupi dengan harapan akan mendapatkan respon yang baik. Adanya pengungkapan 

informasi GCG menjadikan perusahaan merasa diawasi dalam setiap aktivitas 

perusahaan. Pengungkapan ini dianggap sebagai langkah efektif dalam 

mewujudkan perusahaan yang baik. 

Variabel independen ini diukur dengan menggunakan SK-

16/S.MBU/2012. SK-16/S.MBU/2012 adalah surat keputusan yang dibuat oleh 

sekretaris kementerian BUMN yang terdiri atas indikator/parameter penilaian dan 

evaluasi atas penerapan good corporate governance pada BUMN. Akan tetapi, 

fokus utama peneliti adalah pada indikator pengungkapan informasi dan 

transparansi sebagai perwakilan dari variabel pengungkapan informasi. Hal ini 

karena pentingnya pengungkapan informasi dan transparansi dalam aktivitas-

aktivitas perusahaan. Kemudian, scoring atas variabel pengungkapan informasi 

good corporate governance diukur berdasarkan bobot yang telah ditetapkan dalam 

SK-16/S.MBU/2012 indikator pengungkapan informasi dan transparansi secara 

manual. 
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Kriteria penilaian untuk skoring atas variabel pengungkapan GCG 

menggunakan bobot yang ditetapkan dalam SK-16/S.MBU/2012 tentang 

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.  

Dalam menghitung skor pengungkapan informasi dan transparansi, peneliti 

akan melakukan scoring manual pada kertas kerja yang berpedoman pada kertas 

kerja dalam SK-12/S.MBU/2012 Salinan Lampiran III/1-2 sampai dengan Salinan 

Lampiran IV/5-5 dengan bobot sebesar 9,000 untuk indikator pengungkapan 

informasi dan transparansi. Adapun tahapan pengerjaannya peneliti berpedoman 

pada Lampiran VII/4-11 butir C Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas 

Penerapan GCG pada BUMN yang secara ringkas sebagai berikut: 

1. Peneliti mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom ‘Aspek 

Penerapan GCG/Indikator/Parameter Pengungkapan Informasi dan 

Transparansi’ beserta ‘Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya’. 

2. Peneliti melakukan analisis pelaksanaan indikator ‘Pengungkapan Informasi 

dan Transparansi’, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Memasukkan nilai 0; 0,25; 0,50; 0,75, atau 1 pada kertas kerja yang 

berpedoman pada SK-16/S.MBU.2012 sesuai dengan tingkat kesesuaian 

penerapannya. 

b. Kemudian, peneliti mencari rata-rata dari hasil input tadi dan 

mengalikannya dengan pembagian skor per parameter dari skor 

subindikator Pengungkapan Informasi dan Transparansi. 

c. Kemudian, hasil dari parameter-parameter tersebut dijumlahkan sehingga 

mendapatkan skor subindikator. 

d. Setelah itu, hasil dari seluruh subindikator dijumlahkan sehingga 

mendapatkan skor indikator pengungkapan Informasi dan Transparansi 

dengan nilai maksimal 9,000. 

 

3. Peneliti mengambil kesimpulan melalui penetapan ‘Tingkat Pemenuhan’ 

parameter/subindikator ‘Pengungkapan Informasi dan Transparansi’ beserta 
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penjelasan dengan berpedoman pada ‘Faktor-faktor yang Diuji Kesesuaian 

Penerapannya. 

4. Peneliti akan mengubah skor Pengungkapan Informasi dan Transparansi ke 

dalam bentuk persentase untuk mengetahui nilai capaian per perusahaan. 

5. Kemudian, peneliti menetapkan nilai/skor hasil penilaian skor ‘Pengungkapan 

Informasi dan Transparansi’ berdasarkan persentase tersebut dengan 

berpedoman pada SK-16/S.MBU/2012, sebagaimana tabel berikut: 

Nilai di atas 85 : Sangat Baik 

75 < Nilai ≤ 85 : Baik 

60 < Nilai ≤ 75 : Cukup Baik 

50 < Nilai ≤ 60 : Kurang Baik 

Nilai ≤ 50 : Tidak Baik 

 

3.2.2.3 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2019:4), variabel dependen adalah “variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel ini 

sering disebut variabel terikat. Variabel terikat atau variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah nilai perusahaan.  

Nurlela & Ishaluddin (2008) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli  jika 

perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan merupakan aset yang berharga bagi 

perusahaan sehingga perusahaan berlomba-lomba meninggikan nilainya untuk 

mendapatkan perhatian dari stakeholders. Nilai perusahaan biasanya ditandai 

dengan harga saham sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai 

perusahaan maka akan menambahkan keuntungan bagi stakeholders. Hal ini 

sejalan dengan ungkapan Mahendra Dj (2012) dalam penelitiannya bahwa “nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham meningkat”. Oleh karena itu, nilai perusahaan dianggap dapat 

menarik perhatian para investor untuk memberikan kepercayaannya. 

Pengukuran nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Tobin’s 

Q. Menurut Amanti (2012), Tobin’s Q adalah alat ukur yang bagus karena 
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menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian 

dari setiap dolar investasi inkremental. Adapun penelitian yang menggunakan 

Tobin’s Q sebagai proksi dari nilai perusahaan diantaranya Harun, dkk (2020), 

Sampong (2018), Rosiana (2013), Amanti (2012) Mahendra Dj, dkk (2012), dan 

Retno M (2012). 

Adapun rumus Tobin’s Q adalah sebagai berikut: 

 

 

Dzahabiyya, Jauza; dkk (2020) 

Keterangan: 

MVS = Harga saham penutupan akhir tahun x jumlah saham yang beredar 

akhir tahun 

Debt = (AVCL - AVCA) + AVLTD 

AVCL = Kewajiban lancar perusahaan 

AVCA = Aktiva lancar 

AVLTD = Kewajiban jangka panjang 

Menurut Amanti (2012), jika nilai rasio Q≥1, maka investasi dalam aktiva 

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran 

investasi sehingga akan meransang investasi baru. Jika nilai rasio Q<1, maka 

investasi dalam aktiva tidaklah menarik.  

 

3.2.2.4 Variabel Pemoderasi 

Menurut Sugiyono (2019:4), Variabel moderator adalah variabel yang 

memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Variabel ini disebut juga dengan variabel independen ke dua. 

Adapun variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. 

Menurut Galaento (2014), “kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan baik 

serta menggunakan aturan-aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara baik 

dan benar.” Kinerja keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan 

perusahaan apakah sedang dalam keadaan baik atau tidak. Variabel ini menjadi 

MVS + D 

    TA 
Q = 
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salah satu tolak ukur investor atau stakeholder lain dalam mangambil keputusan. 

Muliani (2014) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kinerja perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, 

kinerja keuangan menjadi erat kaitannya dengan baik dan buruknya kondisi 

perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya alat ukur yang dapat membantu 

perusahaan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan agar perusahaan 

dapat menilai dan mengevaluasi kinerjanya. Berdasarkan Keputusan Menteri 

BUMN nomor KEP-100/MBU/2002 Pasal 3 Ayat 2, tingkat kesehatan BUMN 

diukur berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan pada tahun buku yang 

bersangkutan. Salah satu aspek penilaian dalam keputusan tersebut adalah dari 

aspek keuangan dengan menggunakan ROE sebagai salah satu indikatornya. 

Dalam keputusan tersebut, ROE juga merupakan bobot yang paling besar dalam 

aspek keuangan. Ariyani & Gunawan (2014) mengungkapkan bahwa indikator 

suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik adalah dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Dan ROE merupakan salah satu dari rasio profitabilitas. Menurut 

Kasmir (2010:115), ROE menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam 

menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba perusahaan. Adapun 

penelitian sebelumnya yang menggunakan ROE sebagai proksi untuk kinerja 

keuangan adalah Shrivastav, Shikha Mittal & Anjala Kalsie (2017); Hamrouni, 

Amal, dkk (2015); dan Ariyani, Ratna Desi & Gunawan, Juniati (2014). Oleh sebab 

beberapa hal tersebut, peneliti menggunakan ROE sebagai proksi dari kinerja 

keuangan perusahaan. 
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Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Parameter Skala 

Pengungkapan 

Informasi 

Good 

Corporate 

Governance 

 Perusahaan 

menyediakan 

bagi stakeholder 

akses atas 

informasi 

perusahaan yang 

relevan, 

memadai, dan 

dapat diandalkan 

secara tepat 

waktu dan 

berkala 

Terdapat media untuk 

penyediaan informasi publik 

agar dapat diperoleh dengan 

cepat dan tepat waktu, biaya 

ringan, dan cara sederhana. 

Rasio 

  Website perusahaan 

mempublikasikan kebijakan dan 

informasi penting perusahaan. 

Rasio 

  Perusahaan menyediakan media 

lain untuk mengkomunikasikan 

kebijakan informasi penting 

perusahaan. 

Rasio 

  Informasi yang disediakan 

dalam website dan bumn.go.id 

dimutahirkan secara berkala. 

Rasio 

  Tingkat kemudahan akses 

terhadap kebijakan dan 

informasi penting perusahaan 

yang disediakan dalam website 

perusahaan. 

Rasio 

  Perusahaan 

mengungkapkan 

informasi penting 

dalam Laporan 

Tahunan dan 

Laporan 

Keuangan sesuai 

dengan peraturan 

perundang-

undangan. 

Laporan Tahunan memenuhi 

ketentuan umum penyajian 

Laporan Tahunan. 

Rasio 

  Laporan Tahunan memuat 

mengenai Ikhtisar Data 

Keuangan Penting. 

Rasio 

  Laporan Tahunan memuat 

Laporan Dewan 

Komisaris/Dewan Pengawas 

dan Laporan Direksi. 

Rasio 

  Laporan Tahunan memuat 

profil perusahaan secara 

lengkap. 

 

Rasio 

  Laporan Tahunan memuat 

bagian tersendiri mengenai 

Analisa dan Pembahasan 

Manajemen atas Kinerja 

Perusahaan. 

Rasio 

  Laporan Tahunan memuat 

pengungkapan praktik Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik. 

Rasio 
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  Laporan Tahunan memuat 

bagian tersendiri mengenai 

Laporan Keuangan. 

Rasio 

  Perusahaan 

memperoleh 

penghargaan atau 

award dalam 

bidang GCG dan 

bidang-bidang 

lainnya. 

Perusahaan mengikuti Annual 

Report Award (ARA). 
 

  Perusahaan memperoleh 

penghargaan atau award 

lainnya. Rasio 

Nilai 

Perusahaan 

Tobin’s 

Q 

Perbandingan 

antara 

penambahan 

Market value of 

all outstanding 

shares dan debt 

dengan total 

assets. 

-Debt 

-Total Assets 

Rasio 

Kinerja 

Perusahaan 

ROE Perbandingan 

antara earning 

after tax dengan 

common stock 

equity. 

-Earning After Tax 

-Common Stock Equity 

Rasio 

 

 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

3.2.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2019:61), populasi adalah “wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sugiyono menjelaskan bahwa populasi itu tidak hanya manusia, tetapi juga objek 

atau benda-benda alam lain dan meliputi keseluruhan sifat yang dimiliki 

objek/subjek tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang listed di BEI pada tahun 2016--2018 yang 

berjumlah 20 BUMN. Pengambilan periode pengamatan ini karena tidak sedikit 

kasus yang terjadi di BUMN pada tahun-tahun tersebut. Adapun daftar BUMN 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Daftar BUMN Yang Listed di Bursa Efek Indonesia 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

3 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

4 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

5 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

6 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

7 GIAA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

8 INAF PT Indofarma (Persero) Tbk 

9 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 

10 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

11 KRAS PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 

12 PGAS PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

13 PTBA PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

14 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 

15 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

16 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

d.h PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

beralih ke SIG (Semen Indonesia Group) 

17 TINS PT Timah (Persero) Tbk 

18 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

19 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 

20 WSKT PT Waskita Karya (Persero) Tbk 

1 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk 

Sumber: idx.co.id th 2020 (data diolah) 

3.2.3.2 Sampel 

Selain populasi, sampel dalam penelitian juga diperlukan oleh peneliti. 

Definisi sampel menurut Sugiyono (2019:62) adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel berfungsi untuk keefektifan dan 

keefisienan dalam penelitian. Jika jumlah populasi terlalu banyak, maka akan 

menyulitkan peneliti apabila peneliti mempelajari seluruh populasi yang ada. 

Menurut Sugiyono (2019:62), “apa yang dipelajari dari sampel, dapat diberlakukan 

kesimpulannnya untuk populasi”. Jadi dapat dikatakan bahwa sampel itu mewakili 

populasi. Oleh karena itu, penarikan sampel diperlukan untuk memudahkan dalam 

penelitian.  
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Untuk bisa mendapatkan sampel, perlu dilakukan penarikan sampel 

dengan teknik. Teknik sampling menurut Sugiyono (2019: 62) terbagi menjadi dua, 

yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Adapun dalam penelitian 

ini, peneliti akan menggunakan nonprobability sampling. Menurut Sugiyono 

(2019: 65), nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

cara tidak memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik nonprobability sampling yang akan peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sugiyono (2019:67) 

mengungkapkan dalam bukunya bahwa purposive sampling adalah teknik dalam 

menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BUMN telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-

-2019 dan tidak delisting sampai akhir periode penelitian. 

2. BUMN masih beroperasi selama tahun 2016--2019. 

3. BUMN telah mempublikasikan annual report-nya selama tahun 2016-2019. 

4. BUMN memiliki website tersendiri yang terpisah dari website pusat. 

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti mendapatkan bahwa semua BUMN 

yang listed telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Sehingga semua BUMN yang 

listed dengan jumlah 20 BUMN akan peneliti jadikan sebagai sampel penelitian 

selama kurun waktu 3 tahun tersebut. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini 

adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2019:67), sampling total atau bisa 

dikatakan teknik sampling jenuh adalah ketika peneliti menggunakan seluruh 

anggota populasi sebagai sampel. 

 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Purhantara (2010:79), sumber data terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Akan tetapi, peneliti hanya akan menggunakan data sekunder sebagai 

sumber data untuk penelitian ini. Hal ini karena sumber data sekunder dianggap 

cukup untuk melakukan penelitian ini dan memberikan keefektifan bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian. Menurut Purhantara (2010:79), data sekunder adalah 

data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang 
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bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, 

laporan-laporan, serta buku-buku lain yang relevan dan dapat digunakan untuk 

menunjang penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni 

“data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring)” 

(Sugiyono, 2019:23). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2010:247) 

adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, laporan, agenda dan 

sebagainya”. Dokumen yang digunakan penelitian ini, diantaranya laporan tahunan 

(annual report), website masing-masing BUMN yang listed di BEI, dan SK-

16/S.MBU/2012. 

Laporan tahunan periode tahun 2016--2018 dan website akan peneliti 

gunakan untuk mengumpulkan data terkait pengungkapan good corporate 

governance. Adapun laporan tahunan periode tahun 2017--2019 akan peneliti 

gunakan untuk mendapatkan jawaban dari ROE dengan menganalisis data-data 

keuangan. Menurut Sharpe, dkk (1997), pengumuman informasi akuntansi 

memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa 

mendatang sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham dan 

akhirnya akan membuat pasar bereaksi melalui perubahan dalam volume 

perdagangan saham. Iglesias (2017) mengungkapkan bahwa Laporan tahunan 

adalah salah satu media yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi 

langsung dengan para investor. Begitupula website yang salah satu fungsinya sama 

dengan laporan tahunan. Sedangkan SK-16/S.MBU/2012 akan peneliti gunakan 

sebagai landasan dalam menganalisis laporan tahunan dan website. 
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3.2.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.2.5.1 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengolah dan menafsirkan suatu data 

untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2016:199),  

“Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.” 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. 

 

3.2.5.2 Analisis Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2019:29), statistik deskriptif adalah 

“statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum.” 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan 

atau menginterpretasikan hasil dari analisis statistik. 

 

3.2.5.3 Analisis Data Statistik 

Analisis data statistik berarti menganalisis dan menguji data statistik 

untuk memperoleh jawaban penelitian dari rumusan masalah sehingga kemudian 

menyimpulkannya. 

 

3.2.5.4 Uji Asumsi Klasik 

3.2.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Jika 

asumsi dalam uji t dan F terkait nilai residual mengikuti distribusi normal 

dilanggar, maka pengujian statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang 
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kecil. Normalitas data dapat diuji dengan analisis grafik dan uji statitik. (Ghozali, 

2018: 161) 

a. Analisis Grafik 

Analisis grafik berarti melihat grafik histogram yang membandingkan antara 

data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Akan 

tetapi, melakukan analisis grafik saja dapat menyesatkan terlebih jika data 

sampelnya dalam jumlah relatif kecil. Oleh karena itu, penggunaan uji statistik 

juga diperlukan. 

b. Uji Statistik 

Menurut Ghozali (2018:166), dalam menguji normalitas data dapat 

menggunakan uji statistik nonparametrik kolomorov-smirnov (K-S). Jika hasil 

nilai signifikansi adalah lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi 

normal, dan begitupun sebaliknya. 

 

3.2.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu residual pengamatan ke pengamatan 

lainnya (Ghazali, 2013). Adapun model regresi yang baik menurut beliau adalah 

yang Homoskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau 

homoskedastisitas, yakni dengan melakukan uji Glejser. Menurut Gujarati (dalam 

Ghazali, 2018), uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual 

terhadap variabel independen.  

 

3.2.5.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji terkait keberadaan korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghazali, 2018). Beliau melanjutkan bahwa jika terjadi 

korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Hal ini timbul karena adanya 

residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi ini, peneliti menggunakan uji 

Durbin - Watson (DW test). 



 

Aprillina Nur Afnilis, 2020  
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA 
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

78 

Menurut Ghazali (2018:112), DW test digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Adapun hipotesis yang 

akan diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak ada autokorelasi ( r = 0 ) 

H1 : ada autokorelasi ( r ≠ 0 ) 

 

3.2.5.4.4 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas menurut Ghazali (2018:107) digunakan untuk 

menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antarvariabel bebas 

(independen). Adapun model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka variabel-variabel 

tersebut tidak ortogonal. Masih berdasarkan pendapat Ghazali dalam bukunya, 

beliau menjelaskan bahwa variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol.  

 

3.2.5.5 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam statistik menurut Sugiyono (2019:85) adalah 

“pernyataan statistik tentang parameter populasi.” Adapun hipotesis statistik yang 

peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.2.5.5.1  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai korfisien 

deteminasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel 

dependen cukup terbatas. Adapun nilai R2 yang mendekati satu menunjukkan 

bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2018:97). 
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3.2.5.5.2 Analisis Regresi 

Menurut Gujarati (dalam Ghazali, 2018, hlm. 95) analisis regresi 

adalah studi tentang ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau 

lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Menurut Ghazali (2018, hlm. 

96), analisis regresi mampu mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih dan dapat juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA). 

 

3.2.5.5.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Menurut Sugiyono (2019:261), regresi sederhana didasarkan pada 

hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel 

dependen ketika variabel independen naik atau turun. Berdasarkan hal itu, maka 

penggunaan analisis regresi linear sederhana dianggap cocok dalam menguji 

pengaruh antara pengungkapan good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan. Adapun persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

 

(Sugiyono, 2019: 261) 

Keterangan: 

 = Nilai perusahaan 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X = Pengungkapan Good Corporate Governance 

 

 

 

 

 

‸ 
Y 

 
Y 
‸ 

=  a + bX + e 
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Hipotesis 1 

H0 : β1   ≤  0, yang berarti pengungkapan good corporate governance tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

H1 : β1  > 0, yang berarti pengungkapan good corporate governance berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan 

 

3.2.5.5.4 Moderated Regression Analysis (MRA) 

Menurut Ghazali (2018, hlm. 227), Moderated Regression Analysis 

(MRA) digunakan dengan pendekatan analitik yang mempertahankan sample dan 

memberikan dasar untuk mengontrol variabel moderator. Adapun persamaan 

model regresinya adalah sebagai berikut: 

 

(Ghazali, 2018:223) 

Keterangan: 

Y = Nilai Perusahaan 

X = Pengungkapan Good Corporate Governance 

Z = Kinerja Keuangan 

X.Z = Interaksi antara Pengungkapan Good Corporate Governance dan 

Kinerja Keuangan 

α = Nilai Y ketika nilai X = 0 (nilai konstan). 

b1-3 = Koefisien Regresi 

e = Standar Eror 

Hipotesis 2 

H0 : β3 ≤  0, yang berarti kinerja keuangan tidak memperkuat pengaruh 

pengungkapan  good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

H1 : β3 >  0, yang berarti kinerja keuangan memperkuat pengaruh 

pengungkapan good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

 

 Y =   α + b1.X1 + b2.X2 + b3.X1.X2 + e 


