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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan

bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham

perusahaan yang go publik di Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada saat

penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan Oktober

2013 sampai Maret 2014.

3.2 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data

yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti misalnya data dari Biro Pusat

Statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data penelitian

ini berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan go

public dan dipublikasikan melaui Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang

dipergunakan adalah laporan keuangan selama tahun 2009 sampai 2012 dan data

harga bid dan ask selama periode pengamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan

sampel. Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan yang dipublikasikan

perusahaaan melalui Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui

www.idx.co.id.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dari sampel

yang digunakan, maka metode pengumpulan data digunakan dengan teknik

dokumentasi yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id periode

tahun 2009-2012. Data laporan keuangan perusahaan, ukuran perusahaan,

solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan data untuk pengukuran asimetri

informasi diperoleh dengan mengutip secara langsung dari www.idx.co.id.

Untuk data kelengkapan pengungkapan laporan keuangan digunakan

pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan oleh emiten atau

perusahaan publik industri perbankan ditetapkan oleh Bapepam dalam Surat

Edaran Nomor: SE-02/BL/2008 tentang pedoman penyajian dan pengungkapan

laporan keuangan emiten atau perusahaan publik industri pertambangan umum,

minyak dan gas bumi, dan perbankan. Data untuk mengukur asimetri informasi

diperoleh dari PT. Indonesian Capital Market Electronic Library di Jakarta

melalui email.

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 sampai 2012. Teknik

pengambilan sampel dengan pengambilan sampel terpilih (non probability

sampling) yaitu dengan purposive sampling. Teknik pengambilan sampelnya

dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel perusahaan

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:
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a. Perusahaan perbankan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada tahun 2009 sampai 2012.

b. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan selama periode

2009-2012 secara berturut-turut.

c. Perusahaan perbankan yang memperoleh laba positif selama periode  2009-

2012 secara berturut-turut.

Dari kriteria diatas diperoleh sampel sebagai berikut:

Tabel III.1 Sampel Penelitian

Keterangan Jumlah

perusahaan

Jumlah populasi 31

yang tidak mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut (5)

Yang tidak memperoleh laba positif berturut-turut (termasuk rugi) (11)

total sampel penelitian 15

Dari tabel diatas diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2012. Periode pengamatan

dilakukan selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Oleh

karena itu, dari 15 sampel perusahaan ada sebanyak 60 laporan keuangan

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang akan digunakan. Penelitian ini

termasuk gabungan antara  penelitian times series (penelitian yang dilakukan

berdasarkan waktu) dan cross section (penelitian yang dilihat dari beberapa objek

data) atau disebut juga dengan data panel. Menurut Umar (2003:70) data time
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series disebut juga data deret waktu dan data cross section sering disebut data

satu waktu.

Tabel III.2 Daftar perusahaan yang dijadikan sampel

No Kode perusahaan Nama perusahaan

1 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk

2 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk

3 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk

4 BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk

5 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk

6 BBTN PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk

7 BMRI PT. Bank Mandiri (persero) Tbk

8 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk

9 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

10 BVIC PT. Bank Victoria Internasional Tbk

11 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk

12 MAYA PT. Bank Mayapada Internasional Tbk

13 MCOR PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

14 MEGA PT. Bank Mega Tbk

15 PNBN PT. Bank Pan Indonesia Tbk

Sumber : IDX 2013
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3.5 Operasional Variabel dan Pengukurannya

Tabel III.3 Operasional Variabel dan pengukuran-tahap 1

Variabel Terukur Konsep Variabel Indikator Skala

Ukuran Perusahaan

(X1)

Variabel ukuran perusahaan pada
dasarnya adalah pengelompokkan
perusahaan kedalam beberapa
kelompok, misalnya perusahaan
besar, sedang, dan perusahaan
kecil.(Desy dan Venti, 2012)

Log (Total Asset) Rasio

Solvabilitas (X2)

Variabel solvabilitas yaitu
mengukur kemampuan
perusahaan untuk memenuhi
kewajiban jangka panjangnya.
(Kasmir, 2008).

DER = DebtEquity Rasio

Likuiditas (X3)

Likuiditas diukur dengan Loan
to Assets Ratio (LAR). Rasio ini
digunakan untuk mengukur
tingkat likuiditas bank dalam
kemampuannya untuk memenuhi
permintaan kredit dengan
menggunakan total asset yang
dimiliki bank. (Muhammad
Natsir, 2012)

= kredit yang diberikanJumlah Aset Rasio

Profitabilitas (X4) Variabel profitabilitas
digunakan sebagai indikator
untuk menilai kinerja yang
dilakukan manajemen dalam
mengelola kekayaan
perusahaan dan ditunjukkan
dengan perolehan laba yang
dihasilkan. Diukur dengan
menggunakan Return on
Equity (ROE). (Kasmir, 2008).

= Rasio

Kelengkapan
Pengungkapan
Laporan Keuangan
(Y)

Variabel kelengkapan
pengungkapan laporan keuangan
mengukur berapa banyak item
laporan keuangan yang material
diungkapkan oleh perusahaan
perbankan. Variabel ini diukur
dengan menggunakan indeks of
disclosure methodology, yaitu
indeks Wallace. (Sefani, 2011).

Indeks Wallace = nk x 100%
Ket:
n = Jumlah item yang diungkap

perusahaan
k =  Jumlah item yang seharusnya

diungkap berdasarkan standar

Rasio
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Tabel III.4 Operasional Variabel dan pengukuran-tahap 2

Variabel Terukur Konsep Variabel Indikator Skala

Kelengkapan
Pengungkapan
Laporan Keuangan
(X)

Variabel kelengkapan
pengungkaan laporan keuangan
mengukur berapa banyak item
laporan keuangan yang material
diungkapkan oleh perusahaan
perbankan. Variabel ini diukur
dengan menggunakan indeks of
disclosure methodology, yaitu
indeks Wallace. (Sefani, 2011).

Indeks Wallace = nk x 100%
Ket:
n = Jumlah item yang diungkap

perusahaan
k = Jumlah item yang seharusnya

diungkap berdasarkan standar

Rasio

Asimetri Informasi

(Y)

Pengukuran asimetri informasi
yang digunakan dalam penelitian
ini adalah bid-ask spread. Bid-ask
spread merupakan salah satu
pengukur dari likuiditas pasar
yang telah digunakan secara luas
dalam penelitian terdahulu
sebagai pengukur asimetri
informasi antara manajemen dan
pemegang saham perusahaan.
(Vankatesh dan Chiang, 1986)
dalam Dini dan Masodah (2011).

= −+2 100
Ket:
Ask = harga ask (tawar) tertinggi

saham perusahaan i hari t
dalam 1 tahun

Bid = harga bid (minta) terendah
saham perusahaan i hari t
dalam 1 tahun.

Rasio

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam menghitung

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah peraturan yang dikeluarkan

oleh bapepam melalui surat edaran ketua Bapepam Nomor:  SE-02/BL/2008 pada

tanggal 31 Januari 2008 tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan

keuangan emiten atau perusahaan publik industri pertambangan umum, minyak

dan gas bumi, dan perbankan. Setiap item yang diungkapkan akan diberi skor 1

dan item yang tidak diungkapkan diberi skor 0. Delivani dan Ferdiansyah (2012).



52

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui

beberapa tahapan yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi

berganda, uji hipotesis, dan analisis regresi sederhana.

3.6.1 Uji Normalitas Data

Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah data dan populasi

berhasil terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode

Kolmogorof Smirnov dengan kriteria pengujian α = 0,05 sebagai berikut :

- Jika sig ≥ α berarti data sampel yang diambil berdistribusi normal .

- Jika sig ≤ α berarti data sampel yang diambil berdistribusi tidak normal .

Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan memperhatikan penyebaran

titik pada normal P plot of regression standizzed variabel independen, dimana

syaratnya adalah:

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

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

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi

data normal atau mendekati normal.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Regresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) akan memberikan

hasil yang Best Liniar Unbiased Estimator (BLUE) jika memenuhi asumsi klasik.
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Untuk menghindari penyimpangan asumsi-asumsi klasik dilakukan pengujian

asumsi klasik berikut ini:

1.  Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

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

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Korelasi antara

variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflasi

Factor (VIF) dengan kriteria sebagai berikut sebagaimana yang dilakukan oleh

Sefani, (2011) :

a. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat diartikan

bahwa terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

b. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak

terdapat gangguan multikolienaritas pada penelitian tersebut.

2.  Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah

autokorelasi. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan

pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW/ DW test) dengan

ketentuan sebagai berikut: Kriteria uji (Santoso,2003) dalam Firdaus (2013):

a. DW < -2 = ada autokorelasi positif

b. -2 < DW < +2 = Tidak ada autokorelasi

c. DW > +2 = ada auto korelasi negatif
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3. Uji Heterokedastisitas

Dalam Sefani (2011), heteroskedastisitas adalah adanya varians variabel

dalam model regresi yang tidak sama (konstan). Pada suatu model regresi yang

baik adalah berkondisi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir

(estimator) yang diperoleh tidak efesien, baik dalam sampel kecil maupun

sampel besar.

Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam

suatu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).  Adapun dasar

analisis dengan melihat grafik salahplot adalah:

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.3 Analisis regresi berganda – Tahap 1

Berbeda dengan regresi sederhana yang hanya memiliki satu variabel

independen, regresi berganda memiliki lebih dari satu variabel independen

(Syamsul Hadi, 2006:159). Analisis regresi berganda (Multiple Regression

Analisys) digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan pengaruh ukuran

perusahaan, solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas terhadap kelengkapan

pengungkapan laporan keuangan. Model regresi berganda ditunjukkan oleh

persamaan:
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Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +β4X4 + e

Keterangan:

Y = Kelengkapan pengungkapan

α = Konstanta (tetap)

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi

X1 = Ukurasn perusahaan

X2 = Solvabilitas

X3 = Likuiditas

X4 = Profitabilitas

e = Kesalahan baku/error

3.6.4 Uji Hipotesis – Tahap 1

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uji t Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara individu

berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji

koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Untuk menentukan

nilai t tabel, ditentukan tingkat signifikansi 5 % dengan derajat kebebasan df =

(N-k) dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk

intersep dengan kriteria uji adalah jika t hitung > t tabel (α, N-k), maka hipotesis

diterima. dan jika t hitung < t tabel (α, N-k), maka hipotesis ditolak.
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2. Uji Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen

mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan

antara nilai kritis F (Ftabel) dengan nilai Fhitung yang terdapat pada tabel Analisys

of Variance.

Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar

5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (N-k) dan (k-1) dimana N

adalah jumlah observasi, k adalah variabel termasuk intersep. Kritria yang

digunakan adalah:

Jika Fhitung > Ftabel (α, k-1, N-k), maka hipotesis diterima.

Jika Fhitung < Ftabel (α, k-1, N-k), maka hipotesis ditolak.

3.6.5 Analisis regresi sederhana – Tahap 2

Menurut Wahid Sulaiman, (2004:1) prinsip analisis regresi sederhana

adalah menguji variabel tak bebas (dependen variable) dengan sebuah variabel

bebas (independen variable). Tahap kedua ini dilakukan menggunakan regresi

sederhana untuk menguji pengaruh kelengkapan pengungkapan terhadap asimetri

informasi, (Halim, et al., 2005) dalam Delivani dan Ferdiansyah (2012). Model

matematisnya dapat ditulis sebagai berikut:
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Spread
i,t

= b
0

+ b
1
Indeks Pengungkapan

i,t
+ e

1t

Keterangan:

b
0

: Konstanta

b
1

: Koefisien regresi

Spread
i,t

: bid-ask spread perusahaan i pada tahun t

Indeks Pengungkapan
i,t

: Kelengkapan pengungkapan perusahaan i pada

tahun t

e
1t

: Error (Kesalahan Penganggu)

3.6.6 Koefisien Determinasi – Tahap 1 dan 2

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan persentase pengaruh semua

variabel independen (ukuran perusahaan, solvabilitas, likuiditas, dan

profitabilitas) terhadap nilai variabel dependen (kelengkapan pengungkapan

laporan keuangan) dan persentase pengaruh kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan terhadap asimetri informasi. Nilai R2 mempunyai interval mulai dari 0

sampai 1 ( 0 < R2 < 1 ). Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk

model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara

keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.


