
 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 Populasi dan Sample Penelitian 

 

3.1.1 Populasi Penelitian 

 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, 

kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau 

diselidiki (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

kecuali sektor industri keuangan dari tahun 2011-2015. 

 

 

3.1.2 Sampel Penelitian 

 

Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari populasi. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan sebagai 

berikut: 

 
1. Perusahaan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sample perusahaan yang diambil selama periode 

2011-2015 kecuali sektor industri keuangan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan dalam institusi keuangan dan asuransi memiliki 

karakteristik akrual yang berbeda. 
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2. Laporan keuangan perusahaan bisa diakses dari sumber yang 

digunakan. 

 
3. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan. 

Perusahan yang tidak memiliki kelengkapan data akan 

dikeluarkan dari sampel. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 
 

Kriteria Pengambilan Sampel 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

       

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 450 469 494 511 533 2457 

       

Perusahaan dengan sektor industri       

keuangan (72) (74) (81) (87) (86) (400) 

       

Perusahaan yang tidak memiliki       

kepemilikan saham keluarga (248) (252) (258) (295) (284) (1,339) 

       

Total Sampel 130 143 155 129 163 720 

       
 
 
 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang 

sudah dipublikasikan atau data yang sudah tersedia. Data dalam penelitian 

ini adalah laporan tahunan (annual report) yang telah diaudit dan laporan 

keuangan periode 2011-2015. Data-data tersebut diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id. Data pendukung untuk variabel ukuran 

KAP, spesialisasi auditor, dan audit tenure, data diperoleh dari fact book 

dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory). 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode 

dokumentasi berupa Laporan Tahunan Perusahaan. 

 

 

3.4 Model Penelitian 

 

Model penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

auditor spesialisasi industri, ukuran KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, 

dan kualitas laba terhadap cost of equity. 

= + 1 + 2 +  3 + 4 +  5 +  6 

+  7 +  8 + 

 

Keterangan : 

 

COFi t : cost of equity 

 

β1-β5 :Koefisien Regresi 

 

β1SI it : Spesilissi Industri perusahaan i pada tahun t, Variabel dummy 1 jika 

perusahaan diaudit oleh auditor dengan spesialisasi dan 0 jika 

perusahaan diaudit oleh non auditor dengan spesialisasi. 

 
UK it : Ukuran KAP perusahaan i pada tahun t, Variabel dummy, 1 jika 

menggunakan jasa KAP Big 4 dan 0 jika menggunakan jasa KAP non 

Big 4. 

 
ATit : Audit tenure dalam perusahaan i pada tahun t. Jangka waktu perikatan 

diukur dengan jumlah angka tahun perusahaan melakukan perikatan 

dengan KAP yang sama pada tahun 2011-2015 secara berturut-turut. 
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KK it : Variabel kepemilikan keluarga menggunakan persentase kepemilikan 

saham keluarga. 

 
EQit : Kualitas Laba dalam perusahaan i pada tahun t 

 

Size it : Ukuran perusahaan i pada tahun t 

 

Lev it : Leverage perusahaan i pada tahun t 

 

Prof it : Profitabilitas perusahaan i pada tahun t 

 

e : error 
 
 
 
 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

3.5.1 Variabel Dependen 

 

Variabel dependen merupakan variabel utama yang dipengaruhi oleh 

variabel lain peneliti. Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi 

faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006b, p.116 dalam Desiliani, 

2014). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu cost of equity. Cost 

of equity merupakan biaya perusahaan karena investor menilai lebih rendah 

dibandingkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Jika harga saham terpenuhi maka 

cost of equity akan lebih rendah. 

 
Dalam penelitian ini cost of equity diukur dengan Eearning Price Ratio 

(EPR). Pendekatan ini digunakan Hajiha dan Sobhani (2012) dan Desiliani (2014) 

karena lebih sering digunakan untuk memperkirakan return dan nilai pasar saham 

di pasar modal. Perhitungan EPR menggunakan perusahaan dengan laba yang 

positif karena investor menghitung return apabila menginvestasikan dana di 

perusahaan tersebut. Investor akan tertarik pada EPR yang kecil karena laba per 
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lembar saham lebih tinggi dibandingkan harga sahamnya serta payback period nya 

lebih singkat. Oleh karena itu pendekatan untuk cost of equity menggunakan EPR 

karena lebih bisa memperhitungkan penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. 

Perhitungan cost of equity dengan EPR sebagai berikut : 
=  ℎ     …………………………………...(1)  

Harga Saham 

 
 
 
 

3.5.2 Variabel Independen 

 

Variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006b, p.117 

dalam Desiliani, 2014). Jika terdapat variabel independen, variabel dependen juga 

hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel independen, terdapat pula 

kenaikan atau penurunan dalam variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini auditor spesialisasi industri, ukuran KAP, audit tenure, persentase 

kepemilikan keluarga, dan kualitas laba yaitu : 

 

 

3.5.2.1  Auditor Spesialisasi Industri 

 

Spesialisasi industri mengacu pada pengetahuan industri spesifik dan 

keahlian seorang auditor yang diperoleh dari audit yang luas dalam industri 

siapapun (Fernando, 2007 dalam Desiliani, 2014). Andreas (2012) auditor 

dikatakan spesialisasi industri jika auditor memiliki banyak klien dalam industri 

yang sama. Auditor spesialis indutri diukur dengan cara yang digunakan oleh 

Craswell et al. (1995) dalam Andreas (2012). Pertama, sampel industri yang 

digunakan adalah indutri yang minimal memiliki 30 perusahaan. Kedua, auditor 



52 
 
 
 
 
 

 

dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 20 % dari total perusahaan 

yang ada dalam industri tersebut. 

 
Dalam penelitian ini, Kirana (2013) auditor spesialisasi industri 

diidentifikasi dengan market share dalam industri yang sama yaitu berdasarkan 

persentase total aset klien yang diaudit dalam suatu industri. 

 
Perhitungan auditor spesialis indutri sebagai berikut : 

Auditor Spesialisai Industri = Total aset klien KAP pada industri tertentu  X 100% … …........... 
(2) 

Total aset klien pada industri tersebut    

 
 
 
 

Dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki lebih dari 20% 

market share di industri tertentu maka diklasifikasikan sebagai spesialis industri 

untuk industri tertentu. Variabel ini diukur dengan varibel dummy. Angka 1 untuk 

perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri dan angka 0 untuk 

perusahaan yang diaudit oleh auditor non spesialisasi industri. 

 

 

3.5.2.2  Ukuran Kantor Akuntan Publik 

 

Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan 

melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP menjadi kurang tergantung 

secara ekonomi kepada klien. Diukur dengan menggunakan variable dummy = 1 

jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan yang berfiliasi dengan KAP Big 4 dan 

= 0 jika tidak 
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3.5.2.3  Audit Tenure 

 

Putri dan Cahnoyowati (2012) Audit tenure adalah jangka waktu perikatan 

yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Audit tenure merupakan angka 

jumlah tahun berturut-turut patner bertanggung jawab atas pelaksanaan audit suatu 

kliennya dapat dilihat pada annual report perusahaan periode 2011 - 2015. 

 

 

3.5.2.4  Kepemilikan Keluarga 

 

Aripin (2015) kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan dari individu 

dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (diatas 5%) yang bukan merupakan 

perusahaan publik, Negara, dan institusi keuangan. 

 
Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga akan diukur dengan persentase 

kepemilikan keluarga dalam struktur saham dan adanya informasi hubungan 

afiliasi (dewan direksi dan komisaris) perusahaan. Selain itu status kepemilikan 

keluarga dapat dilihat dari susunan dewan direksi dan komisaris yang memiliki 

nama keluarga yang sama. Besarnya kepemilikan dapat dilihat dari kepemilikan 

modal saham. Semakin besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh keluarga 

maka perusahaan akan semakin memiliki cost of equity yang tinggi pula. Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh (hak suara) oleh 

kepemilikan keluarga yang mempengaruhi besarnya cost of equity. 
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3.5.2.5  Kualitas Laba 

 

Kualitas laba diukur dengan menggunakan proksi manajamen laba (Utami, 

2014). Nilai manajemen laba yang tinggi mengakibatkan kualitas labanya rendah. 

Manajemen laba (DACC) diukur melalui discretionary accruals yang dihitung 

dengan cara menselisihkan total accruals (TACC) dan nondiscretionary accruals 

(NDACC). Dalam menghitung DACC, digunakan Modified Jones Model. 

Modified Jones Model dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan 

dengan model-model lainnya (Dechow. et al, 1995). Perhitungan manajemen laba 

menggunakan Modified Jones Model adalah sebagai berikut: Menghitung nilai 

total accruals yang diestimasi 

TAit 
= 

 1  
+ β ( 

∆Recit 

) + β 
  

( 
PPEit 

) +∈ 
 ………………...…….. (3) 

          

Ait-1   1 Ait−1 
1 

  Ait−1 
2 
 Ait−1 

it 
 

Menghitung nilai non-discretionary accruals       

NDA  = 1  + β ( ∆Salesit − ∆Recit ) + β  ( PPEit ) +∈ …………………….(4) 
  

Ait−1 

   

   
it 1 

 
1 

  Ait−1     
2 
  Ait−1  

it 

Menghitung discretionary accruals            

DA 

 
=  −…………………………………………………………...(5) 

 

   

    −1 

                   

                        

    Keterangan :                

    TAit    : Total akrual perusahaan i pada periode t 

    DAit    : Discretionary accrual perusahaan i pada periode t 

    NDAit : Nondiscretionary accrual perusahaan i pada periode t 

    NIit    :  Net income perusahaan i pada periode t 

    CFOit : Cash Flow  Operating perusahaan i pada periode t 

    Ait-1    : Total aktiva pada periode t-1   

    ∆Salesit : Selisih sales perusahaan i pada periode t 

    ∆Recit : Selisih  receivable perusahaan i pada periode t 
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PPEit 
 

Єit 

 
 
 
 
 

 

: Nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t 
 

: Error 
 

Jika nilai discretionary accrual yang semakin kecil maka kualitas 

laba yang disajikan oleh perusahaan semakin berkualitas. Semakin tinggi 

nilai dari discretionary accrual maka kualitas labanya semakin rendah, 

dan berarti laba dari perusahaan kurang bisa dipercaya karena laba tersebut 

dapat berasal dari aktivitas non riil. 

 

 

3.5.3. Variabel Kontrol 

 

Variabel kontrol untuk mengontrol berbagai variabel yang 

 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan 

 

profitabilitas. 

 

3.5.3.1 Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan (Size) merupakan tingkat identifikasi besar 

 

atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

 

total  aset  yang  dimiliki  perusahaan  yang  dapat  digunakan  untuk 

 

kegiatan operasional perusahaan. Paramita (2012). Jika perusahaan 

 

memiliki total asset yang besar, maka perusahaan dapat menjamin 

 

bahwa tidak akan terjadi kesulitan keuangan. 

 

Penelitian mengenai ukuran perusahaan dengan cost of equity. 

 

Jumlah aset yang besar akan memiliki kemampuan untuk memenuhi 

 

kewajiban di masa depan dan memberikan tingkat return yang lebih 

 

pasti terhadap investor. Karena perusahaan dapat memberikan 

 

deviden yang lebih besar. 
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Semakin besar aset maka semakin besar pula modal yang perlu 

ditanam. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dinilai dengan log 

of total assets. Log Of Total Assets ini digunakan untuk mengurangi 

perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar 

dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil. Ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan log natural dari total aset. 

 
SIZE = log of total assets …………..…….………………….(6) 

 
 
 
 

3.5.3.2 Leverage 

 

Leverage (LEV) diukur dengan rasio total utang dengan total aset. 

(Putri dan Cahyonowati, 2014). Rasio ini menunjukan seberapa besar 

aset perusahaan yang berasal dari utang. Leverage diduga dapat 

mempengaruhi cost of equity karena rasio ini dapat menilai dampak 

dari utang kepada kinerja perusahaan. 

 
Meningkatnya tingkat utang akan menambah risiko keuangan 

sehingga investor menilai perusahaan itu rendah dan meningkatkan 

cost of equity. Dengan demikian, diekspektasikan pengaruh positif 

dengan cost of equity. Artinya semakin besar rasio total utang dengan 

total aset maka investor akan meminta return yang lebih tinggi atas 

resiko yang lebih besar pula. 

= ………………………….…….………….(7)  
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3.5.3.3 Profitabilitas 

 

Probabilitas sebagai sejauh mana perusahaan menghasilkan 

laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Profitabilas merupakan 

gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan 

(Paramita, 2012). Apabila profitabitas perusahaan baik maka para 

stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor 

akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari 

penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja 

perusahaan akan meningkatkan nilai dan mengurangi cost of equity 

perusahaan. 

 
Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan rasio 

return on asset (ROA). Semakin tinggi ROA maka resiko perusahaan 

semakin kecil, sehingga cost of equity perusahaan semakin rendah 

pula. ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan jumlah 

aktiva perusahaan. 

       ℎ 

=       ℎ        ℎ    ………………..………….…..(8)  
 
 
 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

 

Pengujian dilakukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan data variabel dependen yaitu cost of equity dan 

variabel independen antara lain : auditor spesialisasi industri, ukuran 

KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas laba. Dengan 
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statistik deskriptif dapat diperoleh nilai minimum dan maksimum, 

nilai rata-rata (mean) data , range data, dan standar deviasi dari 

variabel-variabel yang diteliti. 

 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum melakukan uji regresi perlu dilakukan uji asumsi 

klasih yang akan menunjukan apakah uji regresi dalam penelitian ini 

perlu dilakukan. Data yang akan diuji menggunakan analisis regresi 

harus memenuhi semua uji asumsi klasik. Berikut adalah uji asumsi 

klasik yang perlu dilakukan. 

 

 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen dan variabel dependen dalam penelitian terdistribusi secara 

normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika 

nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikan di atas α = 0,05 

berarti suatu variabel dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya tingkat 

signifikan Kolmogorov-Smirnov kurang dari α = 0,05, data residual dan 

tidak berdistribusi normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

 

Menurut Ghozali (2011) dalam Desiliani (2014), uji 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Tidak 
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terjadinya kolerasi antar variabel independen menunjukan model 

regresi yang baik. Jika nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10, 

berarti tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika nilai tolerance 

< 0,1 atau nilai VIF > 10, berarti telah terjadi multikolinieritas. 

 

 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

 

Uji Autokeralasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi yang digunakan antara residual (kesalahan 

pengganggu) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (atau 

periode sebelumnya), biasanya autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain 

(Ghozali, 2011 dalam Desiliani, 2014). Uji autokorelasi dilakukan 

dnegan uji Durbin-Watson. Jika jika nilai DW terletak antara batas 

atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi = 

0, sehingga tidak ada autokorelasi. 

 

 

3.6.2.4 Uji Heterokedastisitas 

 

Apabila variabel independen dalam penelitian yang digunakan 

memiliki perbedaan atau variance yang sama, maka model regresi 

dapat dikatakan baik karena kondisi ini mencerminkan data yang 

homogen. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan 

uji Gletser yang dilakukan untuk mengetahui nilai signifikansi tiap 

variabel. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak 
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terdapat masalah heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka terdapat masalah 

heterokedastisitas. 

 

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

 

3.6.3.1 Uji F 

 

Uji F menunjukan apakah semua variabel independen dalam model 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengambil 

keputusan uji F ini berdasrkan : 

 

 Sig <0.05 berarti Ho tidak diterima dan Ha diterima, artinya 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen.



 Sig ≥0.05 berarti Ho diterima dan Ha tidak diterima, artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel dependen.

 

3.6.3.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011). 

Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu, semakin kecil nilai 

R2 menandakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Sedangkan nilai R2 yang mendekati satu berati variabel-variabel 

independen memiliki semua informasi yang diperlukan untuk 
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mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai adjusted R2 bernilai 

negatif, maka nilai R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika 

nilai R2 = 1, maka adjusted R2=R2=1 sedangkan jika nilai R2 = 0, 

maka adjusted R2 = (1-k)/(n-k). Jika k >1, maka adjusted R2 akan 

bernilai negatif (Prasetyo, 2013). 

 

 

3.6.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji Statistik t ) 

 

Hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

setiap variabel independen (auditor spesialisasi industri, ukuran 

KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan kualitas laba) 

terhadap variabel dependen (cost of equity). Perumusan hipotesis 

sebagai berikut : 

 
Ho : µ = 0: tidak terdapat pengaruh antara auditor spesialisasi 

industri, ukuran KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, 

dan kualitas laba terhadap cost of equity. 

 
Ha : µ ≠ 0 : terdapat pengaruh antara auditor spesialisasi industri, 

ukuran KAP, audit tenure, kepemilikan keluarga, dan 

kualitas laba terhadap cost of equity. 

 
Hasil pengujian ini diperoleh berdasarkan bersarnya nilai signifikansi 

 

0.05 (α=5%) : 

 

Sig < 0.05 berarti Ho tidak diterima dan Ha diterima, maka variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen 



62 
 
 
 
 
 

 

Sig ≥ 0.05 berarti Ho diterima dan Ha tidak diterima, berarti 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 


