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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2010-2014.

3.1.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-

2014.

2. Laporan keuangan per 31 Desember untuk tahun 2010-2014 dapat diakses dari 

sumber data.

3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.

4. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

selama periode pengamatan 2010-1014, yaitu pembayaran biaya utang secara 

kas, komite audit, komisaris independen, total utang, total ekuitas, total aset, 

dan usia perusahaan.
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Tabel 3.1
Pemilihan Sampel

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Perusahaan yang terdaftar di 
BEI

464 502 511 553 557 2587

Laporan yang tidak dapat 
diakses dari sumber data

(52) (145) (151) (170) (175) (693)

Perusahan melaporkan 
kerugian dalam tahun berjalan 
atau laporan keuangan tidak 
mencantumkan laba bersih; 
tidak ada; dan ekuitas bernilai 
negatif

(228) (235) (219) (238) (224) (1144)

Total 190 112 131 118 168 750
Sumber: Data sekunder yang diolah (2015)

Tabel 3.1 jumlah data pooled dari perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014 sebanyak 2.587 data. Selanjutnya terdapat  laporan keuangan 

dan/atau laporan tahunan yang tidak dapat diakses dari sumber data, data 

menggunakan mata uang dollar AS, data tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi 

karakteristik penelitian sehingga jumlah data pooled yang dapat dianalisis menjadi 

sebanyak 750 data.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan per 31 Desember 
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perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2014. Sumber data berasal dari 

IDX Statistik PIPM Semarangdan situs BEI (www.idx.co.id/).

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa catatan, bukti, atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang diperoleh dari obyek penelitian 

(perusahaan). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan per 31 Desember dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 

2010-2014 yang mencantumkan pembiayaan biaya utang/biaya bunga/biaya 

keuangan, komisaris independen, komite audit, usia perusahaan, kualitas audit, 

total aset, total ekuitas.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data yang akan diolah 

menjadi suatu informasi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pada penelitian 

ini data dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. 

Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang 

dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Sedangkan studi 

pustaka menggunakan berbagai literatur seperti artikel, jurnal maupun literatur 

lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terikat atau variabel yang 

dipengaruh atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya utang 

Biaya utang adalah biaya bunga yang ditanggung perusahaan kepada 

kreditor, yang dilihat dari pembayaran biaya bunga/biaya keuangan secara kas. 

Biaya hutang ini dinyatakan dalam rumus:

Biaya hutang = log (biaya hutang)

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang bebas, variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab munculnya variabel dependen atau variabel 

terikat (Sugiyono, 2011). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Komisaris Independen

Komisaris independen dalam perusahaansebagai mekanisme good corporate 

governance (Piot, 2007). Komposisi komisaris independen diukur dengan  

rasio jumlah komisaris diluar perusahaan dengan jumlah total dewan komisaris 

perusahaan (Prasojo, 2011 dalam Rahmawati, 2014). Komisaris independen 

dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Komisaris Independen =
? ???

? ???

Keterangan :
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ind = jumlah komisaris independen

kom= jumlah dewan komisaris

2. Komite audit

Komite audit merupakan pengawas kinerja perusahaan. Komite audit berisi 

minimal tiga anggota yang memiliki keahlian, pengalaman, dan efektif dalam 

melaksanakan tugas sehingga menghasilkan kinerja yang optimal bagi 

perusahaan dan mengarah pada reputasi yang baik bagi perusahaan dimata 

kreditor. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai 

berikut :

Komite Audit =∑??? ????????
3. Usia Perusahaan

Usia peruhaan merupakan cerminan waktu perusahaan untuk eksis dalam dunia 

bisnis. Indikator untuk mengukur usia perusahaan adalah dengan jumlah tahun 

perusahaan untuk tetap bertahan di industri pasar (Lin dan Su, 2008 dalam 

Darmawan, 2009). Dalam penelitian ini usia perusahaan dapat diukur dengan :

Usia = Log (t1-t0).

Keterangan :

t0 : Tahun perusahaan berdiri

t1 : Tahun sekarang

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dapat dikelompokkan 

menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil yang dapat dilihat dari total 

aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan, jumlah penjualan, dan nilai pasar 
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saham ( Herawati, 2005). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = log (total aset )

5. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang. Leverage juga merupakan perbandingan antara total 

kewajiban  dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan (Juniarti, 2009). 

Dalam penelitian ini leverage dapat diukur dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :

DER = 
??????????

????????????
Keterangan :

DER = ratio total utang terhadap total ekuitas

Total utang = jumlah utang jangka panjang dengan utang jangka pendek

Total ekuitas = jumlah ekuitas

6. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan hasil audit laporan keuangan suatu perusahaan oleh 

auditor. Pada penelitian ini, kualitas audit diukur dengan menggunakan 

variabel dummy dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP big four yaitu KAP 

yang tergabung dengan Deloitte Touche Tohmatsu yang berkantor pusat di 

Amerika Serikat, Price water house Coopers yang berkantor pusat di Britania 

Raya, Ernst & Young yang berkantor pusat di Britania Raya, KPMG yang 

berkantor pusat di Belanda akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh 

keempat KAP dibawah lisensi KAP big four akan diberi nilai 0. 
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Berikut ini kantor akuntan The Big Four dengan afiliasinya di Indonesia tahun 

2010 sampai dengan 2014 :

a. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja afiliasi oleh Ernst Young.

b. KAP Osman Bing Satrio afiliasi oleh Deloitte.

c. KAP Sidharta, Widjaja afiliasi oleh KPMG.

d. KAP Haryanto Sahari afiliasi oleh PwC.

3.5 Alat Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu 

menggunakan analisis regresi berganda dengan Dummy. Persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut:

Biaya utang = β0 + β1kom_indp+ β2kom + β3size + β4age + β5lev+ β6Dkaud + e

Keterangan:
β0 = konstanta
β1- β4 = koefisien regresi
Kom_indp = Komisaris independen
kom = Komite Audit
size = Ukuran perusahaan
age = Usia perusahaan
lev = Leverage
kaud = Kualitas Audit
e = error

3.5.1 Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan 

gambaran terhadap variable-variabel yang di teliti yaitu karakter eksekutif, komite 

audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas 
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yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar 

deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis model yang digunakan dalam penelitian ini akan 

menghasilkan nilai parameter model praduga yang reliabel bila dipenuhi asumsi 

klasik regresi, yaitu: asumsi normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan 

uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai 

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data 

dapat digunakan analisis grafik maupun analisis statistik, seperti 

Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data 

dikatakan normal (Ghozali, 2007).

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2007). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen tidak saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi  antar sesama variabel independen 
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sama dengan nol (Ghozali, 2007). Akibat dari adanya multikolinearitas 

ini adalah koefisien regresinya tidak tentu atau kesalahan standarnya 

tidak terhingga. Hal ini akan menimbulkan bias dalam spesifikasi.

Adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan 

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

nilai tolerance lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10 

berarti terdapat multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada kealahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu di periode t-1. Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi 

antar anggota sample yang diurutkan berdasarkan waktu. Bila terjadi 

autokorelasi, maka varians sample tidak dapat menggambarkan  varians 

populasinya, serta model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan 

untuk menaksir nilai variable dependen pada nilai variable independent 

tertentu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, dilakukan uji Durbin-

Watson. Ghozali (2011) menentukan nilai uji Durbin-Watson (Uji Dw) 

dengan ketentuan sebagai berikut :
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Tabel 2 : Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)

Dw Kesimpulan

0 < d < dl

dl < d < du

du < d < 4-du

4-du < d < 4-dl

0 > d > 4-dl

Ada autokorelasi positif

Tanpa kesimpulan

Tidak ada autokorelasi

Tanpa kesimpulan

Ada autokorelasi negatif

4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2007). Jika varians variabel satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Penelitian ini 

menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya 

heterokedastisitas, yaitu dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai 

absolute residual sebagai variable dependen terhadap semua variable 

independent. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data bebas dari 

heteroskedastisitas.
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3.5.2. Uji F (Signifikansi Model Simultan)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji kemampuan 

semua variabel independen secara bersamaan sama dalam menjelaskan perilaku 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan 

tingkat 0,05 atau alpha samadengan 5% (α = 5%). Penolakan atau penerimaan 

hipotesis ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis 

diterima yang berarti secara bersama-sama variabel kom_indp, kom, size, age, 

lev, kaud berpengaruh terhadap biaya hutang.

2. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti 

secara bersama-sama variabel kom_indp, kom, size, age, lev, kaud tidak 

berpengaruh terhadap biaya hutang.

3.5.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variasi variabel 

dependen. Uji statistik t akan menguji hipotesis apakah suatu parameter (bi) = 0

0H : bi = 0 : tidak ada pengaruh variabel X  terhadap variabel Y  

aH : bi ≠ 0 : ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

Cara melakukan uji tersebut adalah jika nilai probabilitas (sig.) kurang dari α, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen.
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3.5.4. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

model dalam menjelaskan variable independen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 

1, jika  R2 = 0 maka tidak ada hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen, nilai yang mendekati 1 maka variable-variabel independen 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable 

dependen sedangkan jika R2 =1 maka suatu hubungan yang sempurna. Apabila 

variable bebas lebih dari 2 maka dapat menggunakan adjusted R2 sebagai 

koefisien determinasi.


