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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis

data yang mencakup metode deskriptif kuantitatif. Metode ini menjelaskan suatu

fenomena yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar

variable. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian

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

melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini termasuk peneliatian kausal

komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan

karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua atau lebih

variabel. Tujuan dari penelitian kausal komparatif adalah untuk mencari jawaban

secara mendasar tentang sebab akibat dan menyelidiki hubungan sebab akibat.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan

keuangan auditan yang terdapat dalam laporan tahunan (annual report)

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian,

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti

(Martono, 2011:74). Adapun populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2016. Adapun jumlah
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populasi perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2016 yaitu 539

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia dengan jumlah 43 perusahaan. Adapun prosedur penyampelan

pada penelitian ini adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik

sampling yang digunakan adalah purposive sampling . Teknik purposive sampling

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu (Martono,

2011:79). Teknik ini digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan

penelitian, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga

diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan. Adapun kriterianya adalah sebagai

berikut:

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016.

b. Perusahaan perbankan yang terdaftar secara berturut-turut selama

periode 2012-2016.

c. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dalam

mata uang rupiah dan menggunakan bahasa Indonesia untuk periode

yang berakhir 31 Desember.

d. Perusahaan perbankan telah mempublikasikan laporan keuangan audit

selama periode 2012-2016

e. Data saham tersedia selama periode pengamatan

f. Perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan peneliti.

g. Data Outlier
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data ini umumnya

berupa bukti, catatan laporan historis yang telah tersusun. Pada penelitian iini

datanya berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Adapun sumber datanya diperoleh dari laporan tahunan (annual report)

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat

BEI yang telah dipublikasikan di hompage BEI, yaitu www.idx.co.id dan alasan

pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data dikarenakan BEI merupakan

satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi

yang diperlukan peneliti pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan.

Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot,

laporan keuangan beserta laporan audit oleh auditor independen pada perusahaan

perbankan yang menjadi populasi dan data lain yang diperlukan berdasarkan

penjelasan sebelumnya. Data pendukung pada penelitian ini adalah metode studi

pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat pembahasan

berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id yang berupa

laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan laporan audit oleh auditor

independen.
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel pada penelitian ini terdapat 6 (enam) yang terdiri dari 4 (empat)

variabel independen, 1 (satu) variabel dependen dan 1 (satu) variabel moderasi.

Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas

kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit tenure dan auditor spesialis. Variabel

dependennya adalah asimetri informasi dan variabel moderasi yaitu komite audit.

Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan

dengan operasional dan cara pengukurannya.

1. Kualitas Audit (X1)

Pada penelitian ini kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP yang

dibedakan menjadi KAP big four dan KAP non-big four. Kualitas audit diukur

dengan skala nominal melalui variabel dummy, dimana angka 1 mewakili

perusahaan yang diaudit oleh KAP big four dan angka 0 untuk mewakili

perrusahaan yang diaudit oleh KAP non-big four.

2. Pengungkapan Sukarela (X2)

Luas pengungkapan sukarela diukur dengan  menggunakan indeks

pengungkapan sukarela. Indeks pengungkapan yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan indeks yang digunakan oleh Putra (2016), yang telah

disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM No. KEP-431/BL/2012. Informasi yang

diharapkan oleh perusahaan dikemukakan dalam 30 item dan dibagi menjadi 7

kategori utama yaitu:

a. A Background about the bank/general corporate information

Corporate Governance
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b. Corporate strategy

c. Corporate governance

d. Financial performance

e. General risk management

f. Accounting policy review

g. Others

Sudarman dan Ratnadi (2015) dalam Putra (2016) menjelaskan bahwa

indeks pengungkapan sukarela suatu perusahaan diperoleh dengan cara pemberian

skor pada tiap item indeks pengungkapan sukarela. Item akan diberi nilai 1

apabila indeks terkait diungkapkan, dan akan diberi 0 apabila tidak diungkapkan

dalalm laporan tahunan. Setiap item pengungkapan sukarela tidak dikenakan

bobot tertentu sehingga setiap item akan diperlakukan sama. Luas pengungkapan

sukarela setiap perusahaan akan diukur menggunakan indeks, yaitu total skor yang

diberikan kepada suatu perusahaan atas item pengungkapan sukarela yang

diungkapkan dalam laporan tahunan dengan skor yang diharapkan diperoleh dari

suatu perusahaan itu. Dengan rumus sebagai berikut:

	 	 = 	 	 		 	 ℎ	 	 ℎ
3. Audit Tenure (X3)

Audit tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dengan klien.

Variabel audit tenure dihitung dengan menjumlah total panjang masa perikatan

audit sebelum auditor berpindah (Wakum dan Wisadha, 2014). Dalam penelitian



43

ini, pengukuran dilakukan dengan cara menelusuri nama KAP yang menerbitkan

laporan auditor independen tersebut. Peneliti menelusuri mulai dari periode

analisis hingga saat akhir periode analisis, dan menghitung berapa tahun berturut-

turut nama suatu kantor akuntan publik tercantum pada pelaporan auditor

independen (Wakum, 2014 ; Putra, 2016).

4. Auditor Spesialis (X4)

Auditor spesialis dan non-spesialis dikategorikan berdasarkan data

presentasi klien perusahaan publik yang diaudit oleh KAP pada industri tertentu,

kemudian dilakukan pembobotan (weightening) berdasarkan total aset perusahaan

dengan rumus yang dikembangkan oleh Primadhita (2012) yaitu:

	 = 	 	 		 	 × 	 	 	 		 	 	
Suatu KAP dikatakan spesialis jika KAP tersebut menguasai 10% atau

lebih. Variabel auditor spesialis diukur dengan menggunakan variabel dummy.

Jika suatu KAP tertentu menguasai ≥ 10% market size maka diberi nilai 1 yang

artinya auditor spesialis dan sebaliknya jika KAP menguasi ≤ 10% maka diberi

nilai 0 yang artinya auditor non spesialis.

5. Komite Audit (X5)

Variabel moderasi dalam penelitian ini ialah komite audit, yang

merupakan pihak internal perusahaan yang memiliki tugas membantu Dewan

Komisaris dalam memastikan pengawasan atas laporan keuangan (Vafeas, 2005

dalam Putra, 2016). Mengadopsi penelitian Sari dan Riduwan (2013) dalam Putra
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(2016) proksi mengukur keberadaan komite audit adalah dengan melihat jumlah

komite audit sebagai berikut:

Komite audit = Jumlah Komite Audit dalam perusahaan.

6. Asimetri Informasi (Y)

Pengukuran asimetri informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan Market to Book Value (Varici, 2013). Market to Book Value merupakan

rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar saham terhadap nilai

bukunya. Market to Book Value dibagi menjadi dua, yaitu Market to Book Value

of asset dan Market to Book Value of quality. Pada penelitian ini, pengukuran

yang digunakan atas asimetri informasi menggunakan Market to Book Value of

equity, yaitu proksi berdasarakn harga, yang menggambarkan permodalan suatu

perusahaan. Rasio ini dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Asimetri informasi = 	 	 	 	 	 	 	 																																
Tabel 3.1

Definisis Operasisonal Variabel

NO Variabel Jenis

Variabel

Indikator Skala

Pengukuran

1 Asimetri

Informasi

Dependen Menghitung market to

book value of equity dari

perusahaan. Dengan

mengkalikan jumlah

Rasio
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saham beredar dengan

harga penutupan saham

akhir tahun dibagi total

ekuitas.

2 Kualitas Audit Independen Variabel dummy, dilihat

dari KAP big four diberi

angka 1 dan o untuk

KAP non big four.

Rasio

3 Pengungkapan

Sukarela

Independen Indeks pengungkapan

sukarela.

Rasio

4 Audit Tenure Independen Jumlah tahun KAP

mengaudit perusahaan

yang sama.

Nominal

5 Auditor Spesialis Independen Variabel dummy, yaitu

jika KAP menguasai

market share ≥ 10% di

ndustri perbankan maka

memiliki nilai 1 dan 0

sebaliknya.

Nominal
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6 Komite Audit Moderasi Jumlah anggota Komite

Audit dalam perusahaan.

Nominal

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam

perhitungannya menggunakan metodde statistik yang dibantu dengan program

pengolahan data statistik.

3.7 Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian maka

digunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang

berfungsi untuk mendeskripsika atau memberi gambaran terhadap obyek yang

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan

analisis  danmembuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010:29).

Analisis deskriptif ini merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana data

dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang penting pada data yang dibutuhkan,

hal ini berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar

deviasi dari masing-masing variabel penelitian (Mustafidah, 2011:61).

3.8 Uji Asumsi Klasik

Pada pengujian asumsi klasik bertujuan unuk mengetahui apakah data

sampel yang diteliti sudah terdistribusi normal, serta terbebas dari

multikolinearitas, heteroskesdasitas dan autolorelasi.



47

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan

apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan

karena sering kali sebelum melakukan pengolahan data pada suatu pengamatan

populasi, banyak peneliti mengasumsikan bahwa populasi yang diamati tersebut

berdistribusi normal (Wi bisono, 2013:181)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

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

jumlah sampel kecil. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan

menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat dilakukan

dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. Distribusi normal

akan membentuk satu garis diagonalnya, sedangkan uji statistik yang digunakan

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika uji tersebut

menunjukkan hasil yang signifikan berarti data residual terdistribusi tidak normal,

hal ini berdasarkan penelitian Ghozali (2013).

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dilakukan dengan

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Untuk mendeteksi gejala dari

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF. Jika nilai tolerance  <

0.1 atau VIF >10, maka terdapat multikolinearitas sempurna pada data tersebut.
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Sedangkan jika nilai VIF >5 maka terdapat multikolinearitas sebagian. Untuk

memperoleh nilai VIF data tersebut diolah menggunakan SPSS.

3.8.3 Uji Heteroskesdastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain, jika variance berbeda maka menunjukkan terjadi

heterokedastisitas. Sebaliknya, jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap maka terjadi homokedastisitas. Model regresi yang

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali,

2013). Dengan asumsi jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heterokedastisitas dapat dilihat

melalui program diagram pencar (Scatterplot). Jika Scatterplot membentuk pola

tertentu (menyebar), maka regresi tidak mengalami heterokedastisistas.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Imam Ghazali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan

ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada model regresi

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu :

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai 0 < d < dl

2. Tidak terjadi autokorelasi positif, jika nilai dl ≤ d ≤ du

3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai 4 – dl < d < 4

4. Tidak terjadi autikorelasi negatif, jika nilai 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl

5. Tidak erjadi autokorelasi, jika nilaii du < d < 4 – du.



49

3.9 Analisis Regresi Data Panel

Data Panel sering disebut juga pooled data ( pooling time series dan cross-

section ), micropanel data, longitudinal data, event story analysis, dan cohort

analysis. Semua nama ini mempunyai konotasi pergerakan sepanjang waktu dari

unit cross-section.

Grunfield meneliti pengaruh nilai real perusahaan (X2) dan real capital

stock (X3) terhadap real gross investment (Y). walaupun studi yang sesungguhnya

melibatkan banyak perusahaan, untuk tujuan ilustrasi hanya menggunakan data

untuk empat perusahaan yaitu General Electric (GE), General Motor (GM), U.S

Steel (US), dan Westinghouse. Data setiap perusahaan untuk ketiga variabel Y,

X2, dan X3 tersedia untuk periode 1935-1954. Jadi kita punya data 4 unit cross

section dan 20 periode time series, secara keseluruhan kita mempunyai 80

observasi. Secara prinsip kita dapat membuat 4 regresi yaitu satu untuk setiap

perusahaan atau 20 regresi cross-section, satu untuk setiap tahun. Dengan pooling

data atau kombinasi antara cross-section dan time series semua ada 80 observasi,

Grunfield mendapatkan fungsi investasi sebagai berikut:

Yit = ß1 + ß2X2it + ß3X3it + µit

i = 1,2,3,4

t = 1,2,…………..,20

i adalah ith unit cross sectional dan t adalah tahun periode waktu. Sesuai

konvensi I adalah cross-section identifier dan t adalah time identifier.

Diasumsikan ada maksimum N cross-sectional unit dan maksimum T time

periode, maka jika setiap unit cross-section memiliki jumlah yang sama observasi
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time series, data seperti ini disebut balanced panel. Jika jumlah observasi berbeda

antar anggota panel maka disebut unbalanced panel.

Beberapa kemungkinan cara mengestimasi model regresi :

1. Diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu

(across time) dan ruang (space). Sedangkan error term mencerminkan

perbedaan sepanjang waktu dan individu.

2. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap

individu.

3. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap

individu dan waktu (time).

4. Semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) bervariasi

untuk setiap individu.

5. Intercept dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu

(time). (Ghozali, 2006)

Adapun Persamaan pada Penelitian ini adalah :

TRi = ß1 + ß1X1it + ß2X2it + ß3X3it + ß4X4it + ß5Xmit + ß6X3Xmit + ß7X4Xmit + µit

ß = Konstanta
i = Unit Cross-Section
t = Tahun Periode Waktu
X1 = kualitas audit
X2 = pengungkapan sukarela
X3 = audit tenure
X4 = auditor spesialis
Xm = komite audit
µ = standar error
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3.10 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan model

analisis regresi berganda yang telah diperoleh sebelumnya.

3.10.1 Uji Parsial (t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi parameter

individual (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh setiap

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Uji t dilakukan dengan cara melihat nilai signifikannya, apabila nilai

signifikan lebih rendah dari taraf signifikan 0,05 maka terdapat pengaruh antara

variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai

signifikan lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka tidak ada pengaruh antara

variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini juga menguji

dua arah atau two tailed. Pada pengujian ini dinilai pada t hitung akan di

bandingkan dengan nilai pada t tabel distribusi yaitu dengan melihat nilai df

sebagai tiitik kritis untuk menunjukkan arahnya.

3.10.2 Uji Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh (secara simultan) variabel

independen yaitu kualitas audit, pengungkapan sukarela, audit tenure dan auditor

spesialis terhadap variabel dependen yaitu asimetri informasi yang dilihat dari

nilai signifikansi. Jika P value< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa kualitas

audit, pengungkapan sukarela, audit tenure dan auditor spesialis sebagai variabel

independen dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu asimetri informasi.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Prastanto,
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2013). Dari hasil uji F dapat diambil kesimpulan yaitu dengan membandingkan F

hitung dengan F tabel, dengan asumsi bahwa:

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak

Jika F hitung< F tabel, maka H0 diterima/

3.10.3 Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan

atau keeratan variabel untuk variabel dependen asimetri informasi dengan variabel

independennya yaitu kualitas audit, pengungkapan sukarela, tenure audit, dan

auditor spesialis dan komite audit sebagai variabel moderasi. Koefisien korelasi

berganda biasanya diberi simbol dengan R2. Dalam persamaan regresi yang

menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai R2 yang baik

digunakan untuk menjelaskan persamaan regresi koefisien determinasi yang

disesuaikan karena telah memperhitungkan jumlah variabel independen dalam

suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi R2 untuk menunjukkan persentase

tingkat kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan (Ghozali,

2013).


