
23 
 

 
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI dan dipublikasikan di website www.idx.com selama periode 2010-2015. 

Alasan memilih menggunakan periode 2010-2015 adalah untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih terkini. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

karena memiliki kesamaan karakteristik industri dan merupakan sektor terbesar di BEI, 

sehingga hasil yang diperoleh diharapkan mampu mewakili dari sektor lainnya. Sampel 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yakni sampel diperoleh 

berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Adapun kriteria sampel yang 

digunakan yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

dipublikasikan di website www.idx.com dari tahun 2010-2015. Selain itu, 

perusahaan tidak de-listing pada tahun 2010-2015. 

2. Perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan tahunan dan laporan 

keuangan secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2010-2015. 

3. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah 

sehingga perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dengan mata uang 

Dollar akan dikeluarkan dari sampel. 
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4. Perusahaan yang laporan keuangan dan laporan tahunannya dapat diakses dengan 

mudah. 

5. Perusahaan mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian secara 

berturut-turut dan lengkap selama periode 2010-2015. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1. Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

128 130 132 136 141 143 810 

2. Perusahaan manufaktur 

yang di de-listing. 

(0) (2) (2) (2) (1) (2) (9) 

3. Laporan keuangan dan/atau 

laporan tahunan perusahaan 

yang tidak dapat diakses 

dengan mudah. 

(17) (16) (7) (2) (2) (18) (62) 

4. Perusahaan yang tidak 

menerbitkan laporan 

keuangan yang berakhir 31 

Desember. 

(0) (2) (2) (1) (1) (9) (15) 

5. Laporan keuangan 

perusahaan yang tidak 

disajikan dalam mata uang 

Rupiah. 

(10) (10) (25) (28) (30) (28) (131) 

6. Laporan keuangan 

perusahaan dan/atau laporan 

tahunan yang tidak 

mengungkapkan data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

(84) (83) (79) (86) (90) (69) (491) 

 Total observasi 17 17 17 17 17 17 102 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitan ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI selama periode 
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2010-2015 yang diakses dari situs BEI, website perusahaan yang bersangkutan dan 

Pojok Bursa Efek Indonesia UNIKA Soegijapranata dan pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi. 

3.3 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme. Konservatisme 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal yaitu (1) konservatif 

dan (0) optimis. Pengukuran konservatisme dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan asumsi yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widya 

(2005). Asumsi yang dikemukakan antara lain : 

1) Perusahaan yang menggunakan metode persediaan rata-rata akan lebih 

konservatif dibandingkan dengan yang menggunakan metode FIFO. 

2) Perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun relatif lebih 

konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis 

lurus. 

3) Perusahaan yang menggunakan metode amortisasi saldo menurun relatif lebih 

konservatif dibanding dengan perusahaan yang menggunakan metode garis 

lurus. 

4) Perusahaan yang mengakui biaya riset sebagai biaya pada tahun berjalan akan 

cenderung lebih konservatif dibanding perusahaan yang mengakui biaya riset 

sebagai aktiva. 
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Dari keempat asumsi diatas dapat disimpulkan, jika perusahaan memenuhi empat, 

tiga, atau dua asumsi diatas, maka perusahaan tersebut digolongkan konservatif (1). 

Jika perusahaan hanya memenuhi satu atau tidak memenuhi satu pun dari asumsi di 

atas maka perusahaan tersebut digolongkan optimis (0). 

 

3.3.2 Variabel Indepeden 

1. Kualitas Audit adalah kemungkinan seorang auditor menemukan dan 

melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit 

dibedakan menjadi KAP big four dan non big four. Menurut Linata dan Bambang 

(2012), KAP big four memiliki insentif yang lebih untuk menghidari hal yang 

dapat merusak reputasinya. Variabel penelitian ini menggunakan variabel dummy, 

yakni perusahaan yang memakai jasa KAP big four diberikan angka 1 dan 

perusahaan yang memakai jasa KAP non big four diberikan angka 0. Berikut 

daftar KAP big four yang menggandeng KAP Indonesia: 

(1) Ernst and Young menggandeng KAP Purwantono,Suherman dan Surja. 

(2) PwC (PricewaterhouseCoopers) menggandeng KAP Tanudiredja, Wibisana, 

dan Rekan di Indonesia. 

(3) KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) menggandeng KAP Siddharta dan 

Wijaya. 

(4) Deloitte Touche Tohmatsu menggandeng KAP Osman Bing Satrio dan Rekan 

di Indonesia. 
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2. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan. Menurut POJK 

No.55/POJK.04/2015 perusahaan wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 3 

orang. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada di 

perusahaan. 

3. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk menilai kinerja perusahaan 

secara keseluruhan dan biasanya anggota komisaris independen berasal dari luar 

perusahaan (Nurjannah dan Dudi, 2014). Persentase komisaris independen 

sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota (POJK No.33/POJK.04/ 

2014). Proporsi komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen 

dibagi dengan total jumlah dewan komisaris dalam perusahaan. 

4. Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab atas manajemen perusahaan yang 

mana masing-masing anggota mengambil keputusan yang tepat serta melaksanakan 

tugas sesuai wewenang dan pembagiannya (Linata dan Bambang, 2012). Pemegang 

saham memilih dewan direksi guna mewakili kepentingan mereka dalam 

mengelola perusahaan. Dewan direksi diukur dengan jumlah dewan direksi dalam 

perusahaan. 

5. Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak luar yakni pemerintah, perusahaan investasi, asuransi, dan bank. Menurut 

Linata dan Bambang (2012) menyatakan bahwa agar tidak mudah diperdaya 

dengan tindakan manipulasi manajemen, maka investor institusional harus 

melakukan proses monitoring secara efektif.  Persentase kepemilikan institusional 
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diperoleh dari total saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan total 

jumlah saham beredar. 

6. Kepemilikan Manajerial adalah merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh manajemen atau direksi. Menurut Linata dan Bambang (2012) menyatakan 

bahwa dengan memperbesar kepemilikan saham manajer maka dapat mengatasi 

konflik kepentingan. Kepemilikan manajerial akan diukur dengan total 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi dengan total 

jumlah saham yang beredar. 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

1. Audit Tenure merupakan jangka waktu perikatan antara KAP atau auditor dengan 

klien. Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.17/PMK.01/2008 menetapkan tentang pemberian jasa audit oleh KAP terhadap 

klien paling lama 6 tahun berturut-turut, dan atau seorang auditor paling lama 3 

tahun berturut-turut. Audit tenure diukur dengan jumlah tahun auditor bekerja 

(Munif, 2013). 

2. Leverage merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar perusahaan menggunakan hutang dari luar untuk membiayai kegiatan 

operasi perusahaan (Deviyanti, 2012). Rasio leverage diukur dengan total debt ÷ 

total asset. 
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3.4. Metode Analisis 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dari 

suatu data. Pengujian ini dilihat dari standard deviation, mean, nilai minimum dan 

maksimum dari tiap-tiap variabel (Ghozali, 2011).  

3.4.2. Analisis Data Logit 

3.4.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Leweshow’s 

Goodness of Fit Test. Hosmer and Leweshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis 

nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and 

Leweshow’s Goodness of Fit lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011). 

 

3.4.2.2 Menilai Model Fit  

Menurut (Ghozali, 2011) mendefinisikan Likehood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk 

menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Statistik -

2LogL kadang-kadang disebut likehood rasio x2 statistics, dimana x2 distribusi dengan 

degree of freedom n-q, q adalah jumlah parameter dalam model. 
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Statistik -2LogL dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas 

ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit. Selisih 

-2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2LogL untuk model dengan konstanta 

dan variabel bebas didistribusikan sebagai x2 dengan df (selisih df kedua model). 

 

3.4.2.3 Koefisien Determinasi 

Nilai Nagelkerke’s R square dapat diintepretasikan seperti R2 pada multiple 

regression (Ghozali, 2011). Nilai Nagelkerke’s R square menunjukkan seberapa besar 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

 

3.4.2.4 Matriks Klasifikasi (Menilai Ketepatan Prediksi) 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perpindahan KAP oleh perusahaan. Tabel klasifikasi 2 x 2 

menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah (incorrect) (Ghozali, 2011). 

 

3.4.2.5 Menguji Hipotesis (Regresi Logistik) 

Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena data dalam penelitian ini 

berbentuk data nominal dan data rasio. Variabel dependen berupa data nominal dan 

variabel independen berupa data nominal, ordinal dan rasio sehingga regresi logistic 

yang paling tepat digunakan. Gozhali (2011) mengemukakan bahwa asumsi 

multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel independen 

(variabel bebas) merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial 

(nonmetrik). Dalam hal ini analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi 
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normalitas data pada varibel independennya. Model Logit yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Kons = Konservatisme (variable dummy) 

α  = Konstanta 

β1-β4 = Koefisien regresi dari tiap variabel independen  

KUAL = Kualitas audit 

KA  = Komite audit 

KI  = Komisaris independen 

DD  = Dewan direksi 

KepIns = Kepemilikan Institusional 

KepMan = Kepemilikan Manajerial 

AT  = Audit Tenure 

LE  = Leverage 

e  = error 

 

 

 

Kons= α + β1KUALit + β2KAit + β3KIit + β4DDit+β5KepInsit – β6KepManit – 

β8ATit + β9LEit + e 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas 

(sig.) dengan tingkat signifikansi (α). 

1. H0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) > tingkat signifikansi (α). Hal 

ini berarti Ha ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat ditolak.  

2. H0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti 

Ha diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat diterima 


