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BAB III 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif ,  yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 

fenomena serta hubungan-hubunganya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah 

mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori/atau 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.1 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  pada bulan  agustus-september 2019. Penelitian 

bertempat di PT. BRI Syariah tbk, melalui website resmi BRI Syariah 

www.brisyariah.co.id. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

yang berupa angka atau bilangan yang diperoleh dari  BRI Syariah melalui 

website resmi www.brisyariah.co.id berupa laporan keuangan dalam kurun waktu 

tiga tahun yaitu tahun 2014-2018. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Menurut Indriantoro dan Supomo  Data sekunder merupakan data penelitian yang 

di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

 
1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif ( 07 mei 2019) 

METODE PENELITIAN 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif
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pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.2 Dalam penelitian ini Data sekunder diperoleh dari Laporan 

keunagan (annual report) PT. BRI Syariah Tahun 2014-2018 yang dipublikasikan 

melalui website resmi PT. BRI Syariah. 

D. Variabel Penelitian 

Variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. variable indenpenden (X) 

Variabel indepeneden (X) merupakan variabel bebas yang akan 

mempengaruhi variabel denpenden. Dalam penelitian ini Variabel Independen 

adalah Good Corporate Governance (GCG). Dengan Indikator Dewan 

Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional. 

2. Variable denpenden 

Variabel dependen (Y) adalah variabel terikat yang keberadanya 

dipengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel denpenden adalah 

Kineja Keuangan (Retrun On Asset (ROA) ). Dengan Rumus: 

𝑅𝑂𝐴
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

 

 

 

 
2 N Indriantoro dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis”, (Yogyakarta: BPFE 

1999). hlm 147. 
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E. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar. 3.1 

 

 

 

Sumber diolah di lapangan, Tahun 2019 

Hubungan Antara Variabel X dan Y: 

Gambar 3.2 

 

 

 

 

Sumber diolah di lapangan, Tahun 2019 

Bila dijabarkan secara matematis, maka hubungan antara variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

𝒀 = 𝒇(𝑿) 

Keterangan: 

X = Teori Good Corporate Governance (GCG) 

Y = Kinerja Keuangan (ROA) 

F =  Fungsi 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data 

Dokumentasi yaitu data sekunder yang di simpan dalam bentuk dokumen atau 

file, buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain 

sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan 

laporan keuangan (annual report) PT. BRI Syariah  yang dipublikan diwebsite 

resmi Bri Syariah selama periode 2014 sampai dengan 2018.  

G. Teknik Analisi Data 

Adapun metode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunanakan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Statistik deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas 

data yang dikumpulkan dalam penelitian. Statistik Deskriptif  memberikan 

gambaran atau  deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) , 

standar deviasi, Varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan 

skewnes (kemencengan distribusi.3 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linear sederhana terhadap hipotesisi 

penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi 

kalsik atas data yang akan diolah sebagai berikut: 

 

 

 
3 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update 

PLS Regresi, (Semarang: Universitas Diponegoro, Edisi 7, 2013), h. 19. 
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a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati 

normal.4  

Pengujian normalitas data mengunkan Test of Normality Kolmogorov-

Smirnov dalam program SPSS, dasar pengambilan keputusan bias dilakukan 

bedasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:5 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

b. Uji Multikolerasi  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model 

regresi terdapat kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada kolerasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 

0,090), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolineritas. Tidak 

adanya kolerasi yang tinggi antara variabel independen tidak berarti bebas 

dari multikolineritas. Mulitkolineritas dapat disebabkan karena efek 

kombinasi dua atau lebih variabel indepeden. Uji multikolinearitas dapat 

 
4 Imam Ghozozali, AplikasiAnalisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20, 

(semarang: UniversitasDiponogoro, Edidi 6,2012) h. 160. 
5 Singgih Stanto, Panduan Lengkap SPSS Versi 20, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 

2012) h. 293. 



38 
 

 
 

dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance 

value tiap-tiap variabel. Dasar analisisnya adalah:6 

1. Jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan VIF < 10 maka dapat 

disimulkan bahwah tidak ada multikolineritas antara variabel bebas dalam 

model regresi. 

2. Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka dapat 

disimulkan bahwah ada multikolineritas antara variabel bebas dalam 

model regresi. 

c. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan uuntuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel penganggu pada periode sebelumnya. Mendeteksi 

autokolerasidengan menggunkan nilai Durbin Watson dibandingkkan dengan 

tabel Durbin Watson untuk mendeteksi autokorelasi digunakan D-W (Durbin-

Watson). Secara umum patoakn yang digunakan yang dalam melihat angka 

D-W yakni7: 

1) Angka D-W di bawah -2 ada autokorelasi positif 

2) Angka D-W antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autukorelasi 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative 

 

 

 

 
6 Alina Addiya, “Pengaruh Penerapan Coporate Governance terhadap Kinerja Keuagan 

Perbankan” ( skripsi Sarjana Fakultas ekominike dan Bisnis Universitas diponeoro semarang, 

2014), h. 65.   
7 Duwi Priyanto, Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS, (Yongyakarta: CV: 

Andi Offeset, 2012) h.172 
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3. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk 

menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel factor Penyebab 

(X) terhadap Variabel Akibatnya. Factor Penyebab pada Umumnya 

dilambangangkan dengan X atau disebut juga dengan Response. Regresi 

Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simpel Linear 

Regressional) juga merupakan salah satu metode Statistik yang dipergunakan 

dalamproduksiuntuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang 

karakteristik kualitas maupun kuantitas.8 

Model  Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini: 

Y = a + Bx 

Dimana: 

Y = Kinerja Keuangan (ROA) 

X = Good Corporate Governance (GCG) 

A = Konstanta 

B = Koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh 

Presicor  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (F) 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat.  

 
8 https://teknikelektronika.com/analisis-regresi-linear-sederhana-simple-linear-regression/ 

( 20 juli 2019) 

https://teknikelektronika.com/analisis-regresi-linear-sederhana-simple-linear-regression/
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Menurut Ghozali uji statistic F pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel independen atau variabel bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel 

terikat. 9 Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a) Jika 𝑡hitung< 𝑡tabel, maka variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). 

b) Jika thitung> ttabel, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X (GCG 

dengan indikator dewan komisaris independen, dewan direksi, 

kepemilikan institusional) terhadap Y (kinerja keuangan perusahaan) 

secara simultan.  

b. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa juah 

kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2) yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

 
9 Imam Ghozali, op. cit.,h.68. 
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independen memberikan hampir semua informasi yang membutuhkan untuk 

memprediksi varian variabel dependen.10 

F. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional adalah penjelasan dari variable-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini menunukan cara pengukur dari masing-masing 

variable tersebut. Pengertian dari masing-masing variable digunakan dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/pemilik modal, 

komisaris dewan pegawas dan direksi)  untuk meningkatkan usaha dan 

akutanbilitas guna tetap memperhatiakn epentingan stakeholders lainya, 

berlandasan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Dengan indikator 

dewan komisaris independen, dewan direksi dan kepemilikan institusional. 

2. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan diukur 

dengan menggunakan Return On Asset (ROA) 

 
10 Imam Ghozali, Aplikasi Analsis Multivariate Dengan Program SPSS, (Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011), h. 97. 


