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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Penelitian dengan metode kuantitatif 

pada umumnya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan 

menggunakan metode statistik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari 

penelitian kuantitatif biasanya dapat digeneralisasikan pada populasi di mana 

sampel diambil. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel-

variabel yang dapat diukur yang dimulai dengan hipotesis dan teori. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan 

variabel independen adalah Enterprise Risk Management (ERM). Penelitian ini 

juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, ROA, 

dan kepemilikan manajerial. 

 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Nilai Perusahaan (Firm Value) 

Nilai perusahaan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Nilai 

perusahaan merupakan gambaran dari kondisi kemakmuran pemilik dan 
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pemegang saham.Nilai perusahaan merupakan nilai yang diberikan oleh pasar 

keuangan (harga pasar) yang bersedia dibayar oleh calon pembeli (investor). 

Penelitian ini menggunakan rasio Tobin’s Q yang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

3.3.2 Enterprise Risk Management (ERM) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Enterprise Risk 

Management (ERM). Enterprise Risk Management (ERM) merupakan suatu 

sistem pengelolaan risiko terintegrasi untuk tujuan meningkatkan nilai 

perusahaan. Pada penelitian ini, pengungkapan ERM yang tercantum dalam 

laporan tahunan perusahaan dilakukan dengan pencarian frase yang sama dengan 

kata berikut, "Enterprise Risk Management", "Chief Risk Officer ", “komite 

manajemen risiko (Risk Management Committee)”  "Komite risiko (Risk 

Committee)", "Manajemen Risiko Strategis", "Manajemen Risiko Konsolidasi", 

"Manajemen Risiko Holistik", "Manajemen Risiko Terintegrasi". Enterprise Risk 

Management diukur dengan variabel dummy, nilai 1 untuk perusahaan yang 

menerapkan ERM dan 0 untuk yang lainnya. 

 

3.3.3 Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat diukur dengan beberapa cara antara lain total asset, total penjualan, dan total 
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saham dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan digambarkan 

dengan besarnya aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan total aset atau 

biasa disebut Ln (Aset) .Rumus perhitungan ukuran perusahaan dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

3.3.4 Return On Assets (ROA) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

menggunakan seluh aktiva yang dimiliki perusahaan. ROA adalah rasio antara 

keuntungan bersih terhadap jumlah aset. Data ROA dihitung dengan rumus: 

 

 

  

Data untuk laba bersih didapat dari laporan laba rugi, sedangkan total aset didapat 

dari neraca laporan keuangan perusahaan. 

 

3.3.5 Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan Manajerial (insider ownership) adalah sebuah ukuran 

persentase saham yang dimiliki oleh manajemen seperti, direksi dan komisaris 

ataupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan 

perusahaan. Perhitungan kepemilikan manajerial diproksikan dengan persentase 
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saham yang dimiliki oleh manajemen seperti, direksi dan komisaris. Rumus 

perhitungan insider ownership dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

jenis data nominal (dummy) dan rasio. Sumber data pada penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber data laporan keuangan yang sudah 

diaudit dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari 

periode tahun 2010-2013.Laporan keuangan dan tahunan perusahaan diperoleh 

dari website BEI yaitu www.idx.com. Selain itu data juga diperoleh dari 

yahoofinance. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

mendokumentasikan yaitu dengan mencatat data yang dibutuhkan yang tercantum 

dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaanserta yahoofinance. 

Setelah itu, dilakukan perhitungan untuk masing-masing variabel kemudian 

dilanjutkan dengan analisis data. Dokumentasi, pengumpulan, penyeleksian, 

tabulasi untuk keperluan analisis kuantitatif dan disajikan sebagai data olahan 

yang informatif. 
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3.6 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian yaitu purposive sampling, yang merupakan teknik pengambilan 

sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu dan tidak menyimpang 

dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan (Sugiyono, 2010).  

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013 

2. Perusahaan yang selalu terdaftar di BEI selama periode penelitian 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan 

tahunansecara lengkap selama periode 2010-2013  

4. Perusahaan yang menyediakan data harga saham diakhir tahun (closing 

price) secara lengkap selama periode 2010-2013.  

5. Satuan mata uang pelaporan keuangan yang digunakan adalah rupiah  

Dari seluruh perusahaan manuaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2013 diperoleh sampel dari masing-masing periode sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1. 

Kriteria dan Jumlah Sampel Penelitian 

Kriteria 
Jumlah Sampel 

2010 2011 2012 2013 
1. Populasi total perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
 

125 129 132 137 

2. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI 
selama periode penelitian (2) (3) (1) (1) 

3. Laporan keuangan dan laporan tahunan 
tidaklengkap selama periode 2010-2013 
 

(0) (4) (7) (12) 

4. Perusahaan yang tidak menyediakan data 
harga saham diakhir tahun (closing price) 
secara lengkap selama periode 2010-2013 
 

(1) (0) (0) (0) 

5. Satuan mata uang selain rupiah selama 
periode 2010-2013 
 

(10) (11) (24) (26) 

Total Sampel 112 111 100 98 

Sumber: Data Olahan  
 

  

 

3.7 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji dan membuktikan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah model multiple regression (regresi berganda) dengan 

bantuan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 18. 

 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, 

maksimum, dan  minimum dari variabel-variabel dalam regresi (Ghozali, 2006).  
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian. Ujian asumsi klasik harus memenuhi syarat-syarat 

yaitu data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

 

3.7.2.1Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu data terdistribusi 

secara normal atau tidak.Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik 

adalah distribusi modelnya normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas 

yang sering digunakan pada program SPSS adalah dengan melihat penyebaran 

data pada sumbu diagonal pada suatu grafik (Santoso, 2001: 214). Menurut 

Ghozali (2006), Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

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

diagonal, maka model regresi mempunyai residual yang normal.  

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

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.7.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 
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observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 

2006). Uji Durbin Watson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi 

dengan membandingkan nilai statistik dengan batas bawah (dl) dan batas atas (du) 

yang diperoleh dari tabel statistik. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya 

auto korelasi adalah sebagai berikut: 

1. Bila nilai DW terletak diantara upper bound (du) dan (4-du) maka koefisien 

autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih kecil daripada lower bound (dl) maka koefisien 

autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0, berarti 

ada autokorelasi negatif  

4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-

dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

 

3.7.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakahpada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff  yang umum digunakan adalah 

nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Ghozali, 2006). 
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3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan melihat grafik 

scatterplot dengan ketentuan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka tahap pengujian selanjutnya 

adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda 

(multiple regression). Persamaan regresi berganda akan dipakai untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Enterprise Risk Management terhadap nilai perusahaan pada 

sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dengan variabel kontrol ukuran 

perusahaan, ROA, dan kepemilikan manajerial. 

3.7.3.1 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi merupakan ukuran mengenai goodness of fit yang 

menginformasikan seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan 
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datanya (Gujarati & Porter, 2012). Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai adjusted R2 terletak antara nol sampai satu. Kelayakan model 

(goodness of fit) dikatakan lebih baik jika adjusted R2 semakin mendekati satu. 

Sebaliknya, apabila nilai adjusted R2 semakin kecil, maka kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen semakin terbatas.  

 

3.7.3.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan bahwa satu variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Langkah-

langkah yang dilakukan adalah: 

a. Merumuskan Hipotesis (Ha) 

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 (α = 0.05) 

c. Membandingkan nilai signifikansi uji t hasil dan nilai signifikansi uji t 

penelitian. 

1. Jika nilai signifikansi uji t hasil < nilai signifikansi uji t penelitian (α < 0,05) 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Jika nilai signifikansi uji t hasil > nilai signifikansi uji t penelitian (α > 0,05) 

maka H0 diterima dan H1ditolak 
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