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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Perusahaan yang masuk sebagai sampel dipilih dari perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock 

Exchange (IDX) pada periode tahun 2010-2014. Kemudian, perusahaan dengan 

data yang tidak lengkap, seperti tidak tersedianya data yang memadai dalam 

laporan keuangan berkaitan dengan proksi yang digunakan serta laporan keuangan 

yang disajikan dalam satuan mata uang Dollar ($) tidak diikusertakan dalam 

sampel. Selain itu, perusahaan yang tidak tersedia laporan keuangannya dan yang 

tahun bukunya berbeda periode juga tidak ikut disertakan ke dalam sampel. 

Tabel 3.1. Prosedur Pemilihan Sampel 

Identifikasi Perusahaan 
Jumlah per Tahun 

Total 
2010 2011 2012 2013 2014 

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 

periode tahun 2010-2014 
420 440 459 483 506 2308 

Perusahaan yang tidak tersedia laporan 

keuangannya 
(1) (1) (3) (0) (4) (9) 

Perusahaan dengan tahun buku keuangan 

selain periode Januari-Desember 
(0) (5) (6) (5) (7) (23) 

Perusahaan yang tidak pinjam ke bank 

pada periode tahun 2010-2014 
(116) (105) (95) (95) (102) (513) 

Perusahaan dengan laporan keuangan 

dalam satuan mata uang Dollar ($) 
(17) (23) (63) (75) (77) (255) 

Jumlah Sampel 286 306 292 308 316 1508 
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3.2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX) pada periode tahun 

2010-2014. Laporan keuangan diperoleh melalui situs web BEI atau IDX 

(www.idx.co.id) serta situs web masing-masing perusahaan. 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi 

jaminan. Jaminan merupakan proporsi dari pinjaman agunan, yang dihitung 

sebagai rasio dari total utang yang dibebani jaminan terhadap total utang di akhir 

tahun (Yang, 2014). Penelitian ini tidak menggunakan dummy variable untuk 

jaminan. Informasi tentang utang bank didapat dari laporan keuangan perusahaan. 

 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Besar Pinjaman 

Variabel besar pinjaman diukur dengan menggunakan jumlah utang bank 

dalam satuan mata uang (Steijvers dkk., 2010; Jiménez dkk., 2006). Penelitian ini 

dilakukan di Indonesia, maka dari itu satuan mata uang yang digunakan adalah 

dalam Rupiah (Rp). Jumlah utang bank dari mayoritas perusahaan sangatlah 
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besar. Dengan demikian, untuk menyederhanakan variabel besar pinjaman maka 

variabel ini diproksikan dengan logaritma natural dari jumlah utang bank 

perusahaan. 

 

3.3.2.2. Kualitas Audit 

Para peneliti menggunakan berbagai macam proksi untuk mengukur 

variabel kualitas audit di dalam penelitiannya, antara lain ukuran atau reputasi 

KAP (Linata dan Sugiarto, 2012; Putra dan Muid, 2012; Karo-Karo, 2012; 

Saputra dkk., 2014; Yang, 2014) dan spesialisasi industri auditor (Komalasari, 

2009; Hardiningsih, 2010; Christiani dan Nugrahanti, 2014). Menurut Armstrong 

dkk. (2010), auditor berkualitas tinggi biasanya dianggap sebagai KAP besar yang 

mempertaruhkan reputasi serta modal keuangannya yang besar saat melaksanakan 

audit. Klien dari KAP Big Four cenderung memiliki tingkat litigasi yang rendah 

(Palmrose, 1988), mendapat pelaporan audit yang lebih informatif (Weber dan 

Willenborg, 2002), memiliki Earnings Response Coefficients (ERC) yang lebih 

tinggi (Teoh dan Wong, 1993; Subagyo dan Olivia, 2012; Zakaria dan Daud, 

2013), memiliki akrual diskresioner yang lebih rendah (Becker dkk., 1998; 

Francis dkk., 1999), serta lebih cenderung untuk tidak ditemukan penyimpangan 

dan kesalahan pada pelaporan akuntansinya (DeFond dan Jiambalvo, 1991). 

Kualitas audit pada penelitian ini diproksikan dengan variabel dummy dari ukuran 

KAP. Jika KAP termasuk ke dalam KAP Big Four atau KAP afiliasinya di 
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Indonesia, maka diberi angka 1 dan sebaliknya diberi angka 0 jika KAP tidak 

termasuk ke dalam KAP Big Four atau KAP afiliasinya di Indonesia. 

Tabel 3.2. KAP Big Four dan KAP Afiliasinya di Indonesia 

KAP Big Four KAP Afiliasinya di Indonesia 

PricewaterhouseCoopers (PwC) KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan 

(2010-2014) 

Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited (Deloitte) 

KAP Osman Bing Satrio & Rekan (2010-

2011)  KAP Osman Bing Satrio & Eny 

(2012-2014) 

Ernst & Young (EY) KAP Purwantono, Suherman & Surja (2010-

2014) 

Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler (KPMG) 

KAP Siddharta & Widjaja (2010-2013)  

KAP Siddharta Widjaja & Rekan (2014) 

Sumber: Dari berbagai sumber. 

 

3.3.2.3. Pola Konsentrasi Pinjaman 

Hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat diukur 

dengan berbagai macam proksi, antara lain durasi hubungan antara perusahaan 

dan pemberi pinjaman (Petersen dan Rajan, 1994; Berger dan Udell, 1995; 

Harhoff dan Körting, 1998; Chakraborty dan Hu, 2006; Jiménez dkk., 2006; Brick 

dan Palia, 2007; Steijvers dkk., 2010), cakupan hubungan antara bank dan 

perusahaan (jasa keuangan lain dari bank yang digunakan oleh perusahaan) 

(Petersen dan Rajan, 1994; Chakraborty dan Hu, 2006), dan jumlah bank yang 

menjadi penyedia kredit suatu perusahaan (Petersen dan Rajan, 1994; Harhoff dan 

Körting, 1998). Pada penelitian ini, proksi yang digunakan adalah jumlah bank 



36 

 

 

 

yang menjadi penyedia kredit suatu perusahaan karena proksi inilah yang paling 

tepat untuk menggambarkan pola konsentrasi pinjaman dari suatu perusahaan. 

Semakin banyak jumlah bank yang memberikan pinjaman kepada suatu 

perusahaan, maka pola konsentrasi pinjaman dari perusahaan tersebut semakin 

tidak terkonsentrasi. Dengan demikian, pola konsentrasi pinjaman diproksikan 

sebagai negatif dari jumlah bank yang menjadi penyedia kredit bagi suatu 

perusahaan. 

 

3.3.2.4. Ukuran Perusahaan 

Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan total aset untuk mengukur 

besar atau ukuran dari perusahaan (Chakraborty dan Hu, 2006; Steijvers dkk., 

2010; An, 2014). Maka dari itu, variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diproksikan dengan logaritma natural dari total aset. 

 

3.3.3. Variabel Kontrol 

Untuk menyasar kinerja perusahaan, risiko operasional dan solvabilitas, 

maka ditambahkan tingkat pengembalian atas aset (return on assets/ROA) dan 

rasio lancar (current ratio) sebagai variabel kontrol. Selain itu lama tahun sejak 

perusahaan didirikan (logaritma natural dari umur perusahaan) juga diikutsertakan 

dalam variabel kontrol untuk mengendalikan hubungan antara bank dan 

perusahaan, karena hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan 
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bahwa hubungan antara bank dan perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan 

asimetri informasi dan mengurangi penggunaan jaminan. 

 

 

 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum dan nilai minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui proporsi jaminan, besar pinjaman, kualitas audit, hubungan antara 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan ukuran perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2010-2014. 

 

3.4.2. Menilai Goodness of Fit Model 

Menurut Murniati dkk. (2013), dalam melakukan pengujian hipotesis 

selalu terdapat risiko penyimpangan karena variabel dependen tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel independen saja tetapi juga ada faktor-faktor lain yang 

turut mempengaruhi, sehingga hasil akhir pengujian dapat menyimpang dari 
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prediksi awal. Maka dari perlu dilakukan penilaian terhadap goodness of fit 

model. Suatu model dapat dikatakan fit jika model tersebut dapat 

merepresentasikan kenyataan, dengan kata lain jika garis regresi merupakan garis 

penduga terbaik. Dan untuk membuktikan bahwa garis regresi yang diperoleh 

merupakan garis regresi yang terbaik ada tiga macam pengujian statistik yang 

dapat dilakukan yaitu uji F, uji t, dan uji R. 

 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

3.4.3.1. Uji Normalitas 

Menurut Murniati dkk. (2013), pengujian normalitas bertujuan untuk 

memastikan bahwa data yang merupakan sampel dari sebuah populasi yang akan 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah wajar serta data tersebut mencerminkan 

kondisi sesungguhnya dari populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai 

koefisien regresi atau korelasinya akan menurun jika asumsi normalitas ini 

dilanggar dalam sebuah pengamatan. Uji normalitas dilakukan dengan melakukan 

tes Kolmogorov-Smirnov. 

 

3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Murniati dkk. (2013), heteroskedastisitas merupakan situasi 

dimana terjadi keragaman variabel independen pada data sebuah pengujian. 

Asumsi homoskedastisitas pada metode regresi biasa terjadi jika error memiliki 

keragaman yang sama pada tiap sampelnya, sedangkan jika error tidak bersifat 
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konstan maka disebut dengan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Glejser. 

 

3.4.3.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Murniati dkk. (2013), autokorelasi merupakan korelasi antar 

waktu atau individu yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. 

 

3.4.3.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah ada 

hubungan atau korelasi antar variabel bebas dari model regresi berganda. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya 

karena multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau mengalami 

penyimpangan yang besar (Gujarati, 2012 di dalam Murniati dkk., 2013). 

 

3.4.4. Koefisien Determinasi (R²) 

  Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Koefisien 

determinasi (R²) akan menggambarkan besarnya kontribusi variabel-variabel 

independen X terhadap variasi variabel dependen Y dalam kaitanya dengan 

persamaan regresi yang dihasilkan. 

 Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R² 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredikasi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). 

 

3.4.5. Uji Hipotesis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda karena variabel 

dependennya berupa variabel metrik dan variabel-variabel independennya terdiri 

dari variabel metrik dan variabel non-metrik (Hartono, 2010). Model yang 

digunakan adalah: 

Dimana: 

COLit = Proporsi jaminan untuk perusahaan i pada tahun t, diukur  

  dengan proporsi pinjaman agunan. 

LOANit = Besar pinjaman untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan 

  logaritma natural dari jumlah utang bank perusahaan. 

AUDITit = Kualitas audit untuk perusahaan i pada tahun t, menggunakan  

  variabel dummy: diberi angka 1 jika KAP termasuk ke dalam  

  KAP Big Four atau afiliasinya dan angka 0 untuk KAP yang  

  tidak termasuk ke dalam KAP Big Four atau afiliasinya. 
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CBPit = Pola konsentrasi pinjaman (concentrated borrowing patterns) 

untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan negatif dari 

jumlah bank yang menjadi penyedia kredit perusahaan. 

SIZEit = Ukuran perusahaan untuk perusahaan i pada tahun t, diukur  

  dengan logaritma natural dari total aset perusahaan. 

ROAit = Tingkat pengembalian atas aset (return on assets/ROA) untuk  

  perusahaan i pada tahun t, diukur dengan perbandingan laba  

  bersih terhadap rata-rata total aset. 

CURRENTit = Rasio lancar (current ratio) untuk perusahaan i pada tahun t,  

  diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas  

  lancar. 

AGEit = Lama tahun sejak perusahaan didirikan untuk perusahaan i pada  

  tahun t, diukur dengan logaritma natural dari umur perusahaan. 

e = Error. 


