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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh mekanisme corporate governance, audit 

tenure dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode  2014-2016 . Penelitian 

ini berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism yang di gunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu 

(Sugiyono, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana 

pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau 

menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor 

dalam suatu situasi. 

Penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan sebab akibat dimana 

terdapat hubungan antara dua variable atau lebih. Variabel yang dimaksud adalah 

independent variable (variable bebas) yaitu variable yang mempengaruhi dan 

dependent variable (variable terikat) yaitu variable yang dipengaruhi. Studi kausal 

yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu masalah (Sekaran, 

2009). Maksud  penelitian ini agar mampu menyatakan bahwa variable X  dapat  

mempengaruhi variable Y. 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif 

dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas 

yang ingin dipelajari, Sedangkan pemilihan periode 2014-2016 sebagai sampel 

karena dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. 

Dengan menggunakan sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang 

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi 

yang sesungguhnya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

 Sampel adalah sebagian jumlah populasi yang akan di teliti. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel pada populasi tertentu yang telah 

memenuhi kriteria yang di tentukan peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang akurat. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI, dengan listed sebagai 

perusahan pertamabangan dari periode 31 Desember 2014 sampai 31 

Desember 2016.  

2. Perusahaan yang tidak delisting selama periode  penelitian yaitu 2014-

2016 

3. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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4. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manejerial selama tiga tahun 

berturut-turut. 

Table 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Total 

1 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI, dengan 

listed sebagai perusahan pertamabangan dari periode 31 

Desember 2014 sampai 31 Desember 2016. 

44 

2 Perusahaan yang delisting selama periode penelitian (4) 

3 Perusahaan memiliki data yang tidak lengkap (6) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manejerial (21) 

 Jumlah sampel 13 

 Total sampel selama 3 tahun penelitian 39 

 

Dari data yang ditemukan dari website IDX dan ICMD diperoleh jumlah 

populasisebanyak 44 perusahaan dan setelah dilakukan seleksi sampel dengan 

kriteria yang telah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 13 

perusahaan. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 39 pengamatan (13 

x 3 = 39), hal tersebut sudah memenuhi syarat jumlah sampel untuk diolah dengan 

analisis regresi, dimana syarat minimum untuk jumlah sampel dengan analisis 

regresi adalah sejumlah 30 pengamatan (Ghozali, 2013). 

Tabel 3.2 
Daftar perusahaan yang menjadi sampel 

No Kode Nama Perusahaan 
1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 
3 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 
4 BYAN Bayan Resources Tbk 
5 DOID Delta Dunia makmur Tbk 
6 HRUM Harum Energy Tbk 
7 ITMG Indo Tambangraya megah Tbk 
8 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 
9 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
10 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 
11 TINS Timah (Persero) Tbk 
12 CTTH Citatah Tbk. 
13 MITI Mitra Investindo Tbk 

Sumber : www.idx.com 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti 

(Sekaran, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

meliputi laporan tahun 2014–2016. Data tersebut dapat diperoleh dengan 

mengakses situs www.idx.co.id, Indonesia Capital Market Directory (ICMD), 

serta website perusahaan pertambangan.  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Corporate Governance 

a. Kepemilikan  institusional (jumlah saham milik institusional dan 

jumlah saham beredar) 

b. Kepemilikan manejerial (jumlah saham milik manajemen dan jumlah 

saham yang  beredar) 

c. Komite audit (jumlah anggota komite audit dalam perusahaan) 

d. Komisaris independen (jumlah anggota komisaris independen dan 

jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. 

2. Data audit tenure dari jangka waktu auditor bekerjasama dengan 

perusahaan 

3. Data ukuran perusahaan dari total asset dalam perusahaan tersebut  

4. Data integritas laporan keuangan: 

a. Jumlah biaya riset dan pengembangan 

b. Jumlah biaya depresiasi 
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c. Total hutang, total saham, total dividen, kas dan total investasi dalam 

perusahaan. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data 

penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut 

akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak 

hipotesis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen, dimanadata 

diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2014–2016 dan Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.5. Defenisi Operasional Variable Dan Pengukurannya 

Pada penelitian ini terdapat tiga variable independen dan satu variable 

dependennya. Variable independen atau varaibel bebas adalah variable yang 

mempengaruhi variable terkait baik secara positif maupun negatif. Sedangkan 

variable dependen atau variable terkait adalah variable yang menjadi perhatian 

utama peneliti dengan kata lain merupakan variable utama yang menjadi faktor  

yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2009). 

3.5.1.  Variable Independen 

3.5.1.1. Mekanisme Corporate Governance 

Nasution dan Setiawan (2007) mendefenisikan corporate governance 

merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui 

supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.  



 

 

60 

Corporate governance dapat membantu Board of Directors mengarahkan 

dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan pemiliknya. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini 

meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan 

komisaris independen. 

3.5.1.1.1. Kepemilikan Institusional  

Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses 

penyusunan laporan keuangan, ini merupakan salah satu alat ukur kinerja 

perusahaan. Variabel kepemilikan istitusional pada penelitian ini diukur dengan 

membandingkan proporsi saham institusi di akhir tahun dengan jumlah saham 

yang beredar. (Dewi dan Putra, 2016). 

 

 

 

3.5.1.1.2. Kepemilikan Manejerial 

Kepemilikan saham manajemen juga diukur dengan cara yang sama yaitu 

dengan membadingkan proporsi jumlah saham manajemen akhir tahun terhadap 

jumlah saham yang beredar. Adanya kepemilikan manajemen diperusahaan 

merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah keagenan, yaitu dengan 

menyelaraskan kepentingan antara principal dan manajemen. (Dewi dan 

Putra,2016). 

 

 

Kepemilikan isntitusional (INST) = 

  Jumlah saham milik institusional 

        

   Jumlah saham beredar 

Kepemilikan manejerial (MANJ) = 

  Jumlah saham miliki manajemen 

       

Jumlah saham yang beredar 
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3.5.1.1.3. Komisaris  Independen 

Untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen serta mampu 

menerapkan unsur keadilan, maka pentingnya peran dari komisaris independen. 

Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dengan total anggota 

dewan komisaris (Nuryaman, 2009). 

 

 

 

 

3.5.1.1.4. Komite Audit 

Komite audit adalah mekanisme corporate governance internal yang 

diharapkan dapat melakukan supervisi atau pengawasan atas proses pelaporan 

keuangan dan proses audit. Berdasarkan pada aturan yang berlaku keputusan 

BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2000 dan SE-07/PM/2004 menyatakan bahwa 

suatu perusahaan yang telah go public wajib memiliki komite audit, maka 

pengukuran komite audit tidak dapat lagi didasarkan pada ada atau tidaknya. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran yaitu jumlah komite audit yang terdapat 

dalam perusahaan (Wahyudi, dkk, 2014). 

 

 

3.5.1.2. Audit Tenure 

Audit tenure adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP 

dengan auditee yang sama. Jumlah tahun KAP tetap mengaudit klien yang sama 

Komite Audit (KOAD) = Jumlah Anggota  Komite Audit 

    

 

Komisaris independen (KOIND)  = 

  Jumlah  Komisaris Independen 

 

        Jumlah Dewan Komisaris 
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merupakan variabel dummy, tenur lama (3 tahun atau lebih) diberi angka 1 dan 

tenur singkat (kurang dari 3 tahun) diberi angka 0 (Astinia, 2013). 

3.5.1.3. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka 

akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan,terkait dengan 

adanya asumsi bahwa perusahaan yang besar selalu diidentikkan dengan nilai aset 

yang besar pula. Variabel ini diukur dengan logaritma natural dari total aset 

perusahaan. Yaitu : Size = Log. Total Assets. (Wahyudi dkk, 2014). 

 

 

 

3.6. Variable Dependen 

3.6.1. Integritas laporan keuangan 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Integritas Laporan 

Keuangan. Hardiningsih (2010) mendefinisikan Integritas Laporan 

Keuangansebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan disajikan dengan jujur 

tanpa ada yang ditutupi maupun disembunyikan. Integritas Laporan Keuangan 

dalam penelitian ini proksikan dengan menggunakan indeks konservatisme. 

Indeks konservatisme umumnya diartikan mencatat aktiva milik perusahaan 

dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehannya atau mencatat 

uatang yang lebih tinggi.  

Size = Ln (total asset) 
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Selain itu konservatisme juga diberikan makna yaitu apabila akuntan 

mengikuti prinsip mengakui kemungkinan rugi yangakan terjadi, tetapi tidak 

mengantisipasikan laba yang belum direalisasikan (Jumingan 2009). Indeks 

konservatisme digunakan dengan alasan keidentikan konservatisme yang 

menyajikan laporan keuangan yang understate yang memiliki risiko lebih kecil 

dibanding laporan keuangan yang overstate. Indeks konservatisme sebagai proksi 

Integritas Laporan Keuangan dihitung dengan menggunakan model Zhang 2002 

yang juga digunakan oleh dewi & putra (2016). 

 

 

Keterangan : 

C it   = Indeks konservatisme perusahaan i pada tahun t  
RP 

res 
it = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam 

laporan keuangan perusahaan i pada tahun t 
DEPR 

res 
it   = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

perusahaan i pada tahun t 
NOA it  = Net operating assets,yang diukur dengan kewajiban 

keuangan bersih yaitu (total hutang + total saham + total 
dividen) – (kas + total investasi) perusahaan i pada tahun t 

 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Vaiabel  Keterangan  Symbol  Pengukuran  

Dependen  integritas laporan 

keuangan C it 

RP 
res 

it + DEPR 
res 

it 

 

NOA it 

Independen 

Kepemilikan 

instutisional 
INST 

Jumlah saham institusional 

Jumlah saham beredar 

Kepemilikan 

manejerial 
MANJ 

Jumlah saham manajemen 

Jumlah saham beredar 

Komisaris 

Independen 
KOIND 

Jumlah komisaris independen 

jumlahkomisaris 

Komite Audit KOAD Jumlah anggota komite  audit 

Audit tenure 

ATNR 

Tenur lama (3 tahun atau lebih) diberi 

angka 1 dan tenur singkat (kurang dari 

3 tahun) diberi angka 0 (dummy). 

 Ukuran perusahaan SIZE Size = Ln (Total Assets) 

   

C it =  RP 
res 

it + DEPR 
res 

it 

NOA it 
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3.7. Metode analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis statistik. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara 

variabel mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan. 

Metode  analisis dalam penelitian ini meliputi:  

1. Statistik deskriptif  

2. Uji kualitas data dengan uji asumsi klasik 

3. Uji hipotesis 

3.7.1. Statistik Deskriptif  

Analisa statistik deskriptif memberikan gambaran ringkas dari sekumpulan 

data yang didalamnya mencakup nilai tengah (median), nilai rata-rata (mean), 

nilai standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel yang 

digunakan dalam model penelitian, sehingga pada akhirnya data-data tersebut 

dapat disimpulkan secara mudah dan cepat. Hasil analisis tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui karakteristik dan kewajaran data observasi yang 

digunakan untuk masing-masing variabel tersebut. Oleh karena itu, dengan 

melakukan analisa statistik deskriptif ini akan dapat diketahui apabila terdapat 

outlier dalam data observasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis 

deksriptif digunakan untuk mengetahui tingkat integritas laporan keuangan, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris 

independen, audit tenure dan ukuran perusahaan (Ghozali, 2013). 
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3.7.2. Uji Asumsi Klasik  

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas.  

3.7.2.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketehui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Untuk melakukan uji normalitas dapat 

dilakukan melalui pengujian Kolmogorov Smirnov. Pengujian ini lebih sederhana 

untuk dilakukan dibandingkan dengan pengujian normalitas dengan menggunakan 

grafik yang seringkali menimbulkan perbedaan presepsi. Ghozali (2013) 

menjelaskan analisa dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov adalah:  

Jika signifikansi (Sig) > 0.05 maka data berdistribusi normal.  

Jika signifikansi (Sig) < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal.  

3.7.2.2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol.  
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Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

3.7.2.3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada 

dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

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

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut time (time series) karena 

gangguan pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan 

pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Uji autokorelasi 

pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson (Ghozali, 2013). 

Autokorelasi tidak terjadi apabila probabilitas signifikan lebih besar dari 

α = 0,05 dan sebaliknya Autokorelasi bisa terjadi apabila probabilitas signifikan 

kurang dari α = 0,05. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada model regresi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu: 
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a. Tidak ada autokorelasi positif jika 0 < dw < dl dengan keputusan ditolak 

b. Tidak ada autokorelasi positif jika  dl   dw   du dengan keputusan No 

descision  

c. Tidak ada  korelasi negatif jika 4 – dl < dw < 4 dengan keputusan ditolak 

d. Tidak ada korelasi negatif jika 4 – du   dw   4 – dl dengan keputusan No 

descision  Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif jika du < dw < 4 – 

du dengan keputusan tidak ditolak. 

3.7.2.4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.8.  Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. 

Metode regresi berganda (multiple regression) dilakukan untuk memprediksi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun rumus 

regresi berganda sebagai berikut:  

Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + βX6 + e  
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Dimana:  

Y = Integritas Laporan Keuangan  

α  = Konstanta, harga Y bila X= 0  

β = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas 

(X)  

X1 = Kepemilikan Institusional  

X2 = Kepemilikan Manajerial  

X3 = Komite Audit  

X4 = Komisaris Independen  

X5 = Audit Tenure  

X6 = Ukuran Perusahaan (Firm Size)  

e  = Error  

Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji Goodness of fit test  meliputi: 

3.8.1. Uji Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Sedangkan koefisien determinasi yang mendekati satu berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mendekati 

sempurna.  (Ghozali, 2013).  

3.8.2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah 

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau:  

Ho : bi = 0  
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Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter 

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:  

HA : bi ≠ 0  

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:  

a) Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi= 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 

hipotesis alternatif diterima.  

b) Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 

menerima hipotesis alternatif.  

3.8.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan 

menurut Ghozali (2013) adalah dengan melihat angka probabilitasnya. Jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka Ha diterima yang menyatakan semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, 

jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak yang menyatakan semua variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  


