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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2011-2015 merupakan populasi dari penelitian ini. Alasan memakai perusahaan 

manufaktur karena homogenitas data. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling yang dimana metode ini berdasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun kriteria-kriteria 

yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 

berturut-turut pada periode 2011-2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan yang berakhir setiap 31 Desember selama periode 2011-2015. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Kriteria 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah 

Observasi 

1 Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2014 

143 144 151 155 154 747 

2 Perusahaan yang laporan 

keuangan dan laporan 

tahunan tidak tersedia di 

web perusahaan dan BEI  

(12) (7) (3) (4) (21) (47) 

 Total 131 137 148 151 133 700 

Sumber: Data Sekunder (2015) 
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3.2  Jenis dan Sumber Data 

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

sekunder ini adalah peneliti memperoleh sumber data secara tidak langsung 

melainkan melalui perantara media. Sumber tersebut bisa di dapat dari laporan 

keuangan, laporan tahunan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data-data 

untuk penelitian ini diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) - IDX 

Investor Club Semarangjalan M.H. Thamrin No 152 Semarang, situs Bursa Efek 

Indonesia www.idx.co.id, ICMD (Indonesian Capital Market Directory)dan website 

perusahaan yang diperlukan. 

 

3.3  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

3.3.1 Variabel Dependen  

Varibel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme. Konservatisme 

merupakan reaksi kehati-hatian terhadap situasi dan kondisi ekonomi dan bisnis yang 

tidak pasti dengan memilih sikap yang pesimis dalam memilih prinsip akuntansi 

sehingga cenderung mengakui pendapatan lebih lambat dan menilai aset yang lebih 

rendah. Sebaliknya mengakui biaya lebih cepat dan menilai kewajiban yang lebih 

tinggi. 

Cara pengukuran konservatisme ini menurut Ahmed et al dalam Lasdi (2009) 

untuk menghasilkan non-operating accrual sebagai indikasi konservatisme dengan 

http://www.idx.co.id/
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cara total akrual dikurangi operating accrual. Perhitungan lebih detailnya sebagai 

berikut: 

1. Rumus menghitung total akrual setelah dikurangi depresiasi atau penyusutan 

adalah sebagai berikut: 

TAit  = OIBEIit - DEPit 

Keterangan: 

TAit  = total akrual perusahaan i pada tahun t 

OIBEIit = laba operasi sebelum pajak penghasilan perusahaan i pada 

tahun t 

DEPit  = depresiasi perusahaan i pada tahun t 

2. Rumus menghitung akrual operasional sebagai berikut: 

OAit = ΔACCRECit + ΔINVit + ΔPREPEXPit – ΔACCPAYit – 

ΔTAXPAYit 

Keterangan: 

OAit  = akrual operasional perusahaan i pada tahun t 

ΔACCRECit  = perubahan piutang perusahaan i pada tahun t 

ΔINVit  = perubahan investasi perusahaan i pada tahun t 

ΔPREPEXPit =perubahan biaya dibayar dimuka perusahaan i 

pada tahun t 

ΔACCPAYit = perubahan hutang usaha perusahaan i pada 

tahun t 
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ΔTAXPAYit = perubahan hutang pajak perusahaan i pada tahun t 

Kemudian terakhir menghitung akrual non-operasi sebagai indikasi konservatisme 

akuntansi dengan tanda negatif, persamaannya sebagai berikut: 

NOAit  = TAit - OAit 

Keterangan: 

NOAit  = akrual non-operasi perusahaan i pada tahun t 

Nilai untuk TA dan OA dibagi total aset. 

Konservatisme dikalikan -1 untuk mempermudah pengertian dari konsep 

pengakuan beban dan pendapatan perusahaan. 

3.3.2 Variabel Independen  

3.3.2.1 Keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit 

Keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite auditmerupakan sesuatu yang 

diperlukan oleh komite audit dalam memahami akuntansi dan keuangan agar lebih 

profesional dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan dan penerapan good 

corporate governance. Pengukuran keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite 

auditadalah persentase dari jumlah anggota komite audit yang mempunyai keahlian 

akuntansi dan / atau keuangan terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan 

(Pramudji dalam Wulandini dan Zulaikha, 2012). 

3.3.2.2 Keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris 

Keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisarisadalah sesuatu yang 

diperlukan oleh dewan komisaris dalam memahami akuntansi dan keuangan supaya 
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dalam memantau proses pelaporan keuangan mampu mendeteksi penyimpangan 

laporan keuangan dan membuat informasi lebih transparan. Pengukuran keahlian 

keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris menurut Bedard, dkk (2004) adalah 

jumlah total anggota dewan komisaris dengan keahlian akuntansi dan/atau keuangan 

dibagi dengan jumlah total dewan anggota komisaris. 

 

3.3.2.3 Jumlah Dewan Komisaris 

Jumlah dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris perusahaan 

yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen. 

Pengukuran jumlah dewan komisaris menurut Suleiman (2014) adalah jumlah dewan 

komisaris yang menjadi anggota di dewan dalam sebuah perusahaan. 

 

3.3.2.4 Struktur Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan manajerial adalah kondisi dan situasi dimana manajer 

menjadi pemegang saham perusahaan dan menjadi pemilik di perusahaan tersebut. 

Pengukuran struktur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang 

dimiliki manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Brilianti, 

2013). 
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3.3.2.5 Tingkat Kesulitan Keuangan 

Tingkat kesulitan keuangan adalah tanda-tanda perusahaan mengalami 

kebangkrutan atau likuidasi dengan diperlihatkan adanya penurunan kondisi 

keuangan perusahaan. Pengukuran tingkat kesulitan keuangan ini menurut 

Rismawaty (2012) dengan model zmijewski yang dimana dengan model ini sangat 

sesuai untuk diterapkan di perusahaan Indonesia terutama manufaktur karena tingkat 

keakuratannya paling tinggi dibandingkan dengan model lainnya. Perhitungan rasio 

keuangan yang terdapat dalam model Zmijewski adalah sebagai berikut: 

  X= - 4,3- 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3 

Keterangan: 

X1=  

X2=  (debt ratio) 

X3=  

Dengan model ini dapat dikatakan bahwa: 

i. X > 0 / X=0  diprediksi perusahaan akan mengalami likuidasi di masa 

depan. Sebaliknya,  

ii. X < 0 diprediksi tidak akan mengalami tanda-tanda likuidasi atau bisa 

dikatakan perusahaan ini memiliki masa depan yang bagus. 
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3.3.3 Variabel Kontrol 

3.3.3.1 Audit Tenure 

Audit tenure merupakan lama hubungan antara klien dengan KAP, menurut 

Sari (2014) diukur dengan: 

TA= tahun lama hubungan klien dengan auditor. 

 

3.3.3.2 Growth Opportunity 

Variabel growth opportunity ini melihat kesempatan perusahaan dalam 

melakukan investasi pada hal yang menguntungkan. Pengukuran atas variabel ini 

menurut Septian (2014) menggunakan proksi harga berdasarkan market to book value 

of equity.  

Market to book value of equity= ((jumlah saham beredar x harga penutupan 

saham)) / (total ekuitas). 

 

3.3.3.3 Risiko Litigasi 

 Risiko litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang 

memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak berkepentingan 

(kreditor, investor dan regulator) dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Tahapan 

mengukur risiko litigasi menurut Ningsih dalam Septian (2014) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung Likuiditas (LIK) 
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 LIKit = hutang jangka pendek / aktiva lancar 

2. Menghitung Leverage (LEV) 

 LEVit = hutang jangka panjang / total aktiva 

3. Ukuran Perusahaan 

 UKRit = Log Natural Total Aktiva 

4. Ketiga variabel tersebut dijumlahkan untuk menetukan indeks risiko litigasi. 

Nilai indeks yang tinggi menunjukkan risiko litigasi tinggi, sebaliknya untuk 

rendah. 

 

3.3.3.4 Kualitas Audit 

 Kualitas audit ini mengacu penelitian Prahista (2015). Menurut penelitian ini, 

kualitas audit dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi pengguna laporan kualitas audit 

dimaksud apabila KAP atau auditor independen yang melaksanakan kegiatan audit 

pada suatu perusahaan dapat menjamin tidak ada salah saji yang material dan juga 

kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Kedua, dari sisi auditor kualitas 

audit dikatakan baik apabila auditor telah bekerja secara professional dan mematuhi 

standar professional yang ada, dapat menilai risiko bisnis audit sehingga dapat 

meminimalisasi risiko litigasi, dan dapat menjaga reputasi auditor dengan menjaga 

kepuasan audit terhadap hasil audit. Kualitas audit diukur berdasarkan KAP yang 

digunakan masing-masing perusahaan karena adanya persepsi semakin besar KAP 
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(KAP big four) maka kualitas hasil audit yang dihasilkan lebih baik dibandingkan 

dengan yang diaudit oleh KAP non big four. 

Pada pengukuran kualitas audit memakai variabel dummy, nilai 1 diberikan 

apabila perusahaan diaudit oleh KAP big four, sedangkan nilai 0 diberikan pada 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non big four. Berikut daftar KAP big four dan 

afiliasinya di Indonesia tahun 2010 sampai sekarang: 

Tabel 3.1 

KAP Big Four dan Afiliasinya di Indonesia Tahun 2010 sampai sekarang 

KAP Big Four Afiliasi di Indonesia 

Deloitte Touche Tohmatsu 

(Deloitte) 

KAP OsmanBing Satrio 

Ernst & Young (EY) KAP Purwantono, Suherman, 

Surja 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

(KPMG) 

KAP Sidharta & Widjaja 

PricewaterhouseCoopers (PwC) KAP Tanudiredja, Wibisana, 

& Rekan 

Sumber: pppk.kemenkeu.go.id (2015) 

 

3.3.3.5 Struktur Kepemilikan Institusional 

Struktur kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

luar perusahaan yang berbentuk institusi atau lembaga keuangan lainnya. Pengukuran 

variabel ini menurut Prahista (2015) adalah persentase dari jumlah saham yang 

dimiliki institusi diluar perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. 
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3.3.3.6 Frekuensi Pertemuan Komite Audit 

Frekuensi pertemuan komite audit adalah sebuah rapat komite audit yang 

diadakan secara berkala dalam waktu satu tahun guna melakukan penelahaan lebih 

dalam mengenai masalah akuntansi dan keuangan perusahaan. Pengukuran frekuensi 

pertemuan komite audit menurut Wulandini dan Zulaikha (2012) yaitu dengan cara 

melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada laporan tahunan perusahaan 

yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan (good corporate governance) 

maupun laporan komite audit. 

 

3.3.3.7 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan seberapa baik pertumbuhan penjualan 

yang dimiliki sebuah perusahaan yang menunjukkan prospek dimasa mendatang. 

Pengukuran variabel ini menurut Sari (2014) adalah: 

Sales growth = ((sales tahun t-sales tahun t-1))/(sales tahun t-1) 

 

3.4 Metode Analisis Data  

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Descriptive statistic adalahmetode-metode statistik yang menggunakan grafik 

dan angka untuk melihat pola dalam suatu set data, meringkasnya dan menyajikannya 

kembali kedalam bentuk-bentuk yang mudah dimengerti (Butar-Butar, 2007). Dari 

penelitian ini, descriptive statistic ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 
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deviasi, maksimum dan minimum pada konservatisme sebagai variabel dependen dan 

keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit, keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi dewan komisaris,jumlah dewan komisaris, struktur kepemilikan manajerial, 

dan tingkat kesulitan keuangansebagai variabel independen. Mean atau nilai rata-rata 

berfungsi untuk memprediksi seberapa besar rata-rata populasi dalam penelitian, 

dengan cara membagi total nilai observasi dengan jumlah observasi. Standar deviasi 

digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan atau perbedaan rata-rata dari sampel 

penelitian.  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi, harus melakukan pengujian asumsi 

klasik terlebih dahulu. Jika sudah melalui pengujian tersebut, baru melakukan uji 

regresi.  

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Ada dua cara  untuk 

mendeteksi distribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Analisis 

grafik dapat melihat dari grafik histogram dan probability plot, analisis ini 

menunjukkan distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011).  
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Akan tetapi, uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-

hati secara visual kelihatan normal. Maka disarankan grafik ini dilengkapi dengan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Sminorov (K-S). Menurut uji statistik ini, data 

dikatakan berdistribusi normal dan diterima baik untuk model regresi jika signifikansi 

> 0,05 (Ghozali,2011). 

 

3.4.2.2 Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana variabel independen 

beragam/bervariasi pada data yang dimiliki. Heteroskedastisitas tersebut berakibat 

pada tidak efisiennya penaksiran koefisien – koefisien regresi dan hasil dari taksiran 

tersebut pun tidak stabil. Untuk menilai apakah terdapat heteroskedastisitas atau 

tidak, dilakukan uji glejser (variabel independen diregresi terhadap nilai absolut 

residual). Nilai signifikansi tidak terjadi heterokedastisitas antara variabel independen 

dengan residual adalah lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011). 

 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi dalam 

suatu model regresi linear. Masalah ini sering timbul pada data time series dimana 

gangguan pada individu ataupun kelompok periode selanjutnya dipengaruhi 

gangguan pada individu ataupun kelompok periode ini. Model regresi yang baik 

adalah bebas dari autokorelasi.  
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Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengujian DW test 

hanya digunakan autokorelasi tingkat satu (first order correlation) dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara 

variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Du<dw<4-dU, artinya tidak terjadi autokorelasi 

2. Dw<dL, artinya terjadi autokorelasi positif 

3. Dw>4-dl, artinya terjadi autokorelasi negatif 

4. Dl < dW<dU atau 4-dU < dw < 4-dL artinya tidak ada kepastian atau 

keputusan yang pasti. 

 

3.4.2.4 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, di mana model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan uji regresi dimana koefisien korelasi antar 

variabel bebas dan VIF (variance inflation factor) menjadi patokan pengujian. Ada 

beberapa kriteria yang dipakai, yaitu: 

1. Jika koefisien korelasi antara variabel independen (tolerance) > 0,1 dan 

VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas 
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2. Masalah multikolinearitas muncul bila nilai tolerance < 1 dan VIF > 10 

dan koefisien korelasi antar variabel independen (tolerance).  

 

 

3.4.3 Uji Model Fit 

Semakin dapat memberikan gambaran kembali secara nyata melalui sebuah 

model maka dapat dikatakan model itu fit. Jika dinyatakan dalam persamaan, maka 

dikatakan fit jika garis regresi merupakan garis penduga terbaik, yaitu dimana 

variabel dependen taksiran hasil dari persamaan semakin mendekati variabel 

dependen sesungguhnya. Secara statistik, pengujian ini dapat diukur dengan nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.  Ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dengan goodness of fit melalui uji 

ragam regresi atau uji F regresi. Uji F regresi menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model berpengaruh terhadap variabel dependen. Melalui uji F ini 

dapat dikatakan sebuah model regresi dikatakan fit jika sig F < 0,05. 

 

3.4.4 Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi (R
2
) ini pada intinya dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 

(nol) dan 1 (satu). Banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan nilai Adjusted 
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R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R

2
 yang kecil 

berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variabel-

variabel dependen amat terbatas. Nilai adjusted R
2
 yang mendekati satu berarti 

variablel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel-variabel dependen.  

 

3.4.5  Analisis Regresi 

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011), analisis regresi merupakan 

suatu studi tentang ketergantungan antara variabel terikat atau dependen dengan satu 

ataupun beberapa variabel bebas (independen), untuk melakukan estimasi mean 

variabel terikat atas dasar nilai variabel bebas yang diketahui. Metode analisis data 

kuantitatif dalam penelitian ini adalah analisis statistik regresi berganda. 

Model regresi berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

KONSERit = α + b1KKAit + b2KDKit + b3JDKit + b4SKMit + 

b5TKKit+b6TAit+b7GOit+b8RLit+b9KAit+b10SKIit+b11FKAit+b12SALES

GROWTHit+  e 

Keterangan: 

α : nilai konstanta 

b1, b2,…b14 : koefisien regresi 

e : error 

KONSERit  : konservatisme akuntansi diukur dengan ukuran berbasis 

akrual 
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KKAit :keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit 

perusahaan i pada periode t 

KDKit : keahlian keuangan danatau akuntansi dewan komisaris 

perusahaan i pada periode t 

JDKit : jumlah dewan komisaris perusahaan i pada periode t 

SKMit : struktur kepemilikan manajerial perusahaan i pada periode t 

TKKit : tingkat kesulitan keuangan perusahaan i pada periode t 

TAit : audit tenure perusahaan i pada periode t 

GOit : growth opportunity perusahaan i pada periode t 

RLit : risiko litigasi perusahaan i pada periode t 

KAit : kualitas audit perusahaan i pada periode t 

SKIit : struktur kepemilikan institusional perusahaan i pada 

periode t 

FKAit :frekuensi pertemuan komite audit perusahaan i pada 

periode t 

SALESGROWTHit : pertumbuhan perusahaan i pada periode t 

Pengujian regresi penerimaan sampelnya adalah sebagai berikut: 

a. Variabel keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit dan keahlian 

keuangan dan/atau akuntansi dewan komisarisbertanda positif dan tingkat 

kesulitan keuangan dan struktur kepemilikan manajerial bertanda negatif, 
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dengan nilai sign/2 < α (α = 0,05) maka H1, H2, H3, H4, H5 diterima. Artinya, 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Sebaliknya, variabelkeahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit dan 

keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaristidakbertanda positif dan 

tingkat kesulitan keuangan dan struktur kepemilikan manajerial tidak bertanda 

negatif, dengan nilai sign/2 > α (α = 0,05) maka H1, H2, H3, H4, H5ditolak. 

Artinya, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 


