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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian (Butar Butar, 

2007). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan sampel 

dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian peneliti 

(Butar Butar, 2007). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara purposive sampling yang merupakan cara penarikan sampel 

berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Berikut ini adalah 

kriteria dalam pengambilan sampel : 

a. Perusahaan yang secara berkala mempublikasikan laporan tahunannya 

dari tahun 2012-2016. 

b. Laporan keuangan perusahaan yang bisa diakses secara lengkap dari 

sumber yang digunakan. 

c. Perusahaan memiliki data-data lengkap yang terkait dengan variabel 

penelitian. 

d. Perusahaan menggunakan denominasi dollar dalam laporan keuangan. 
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Prosedur pemilihan sampel selengkapnya bisa dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria Pengambilan Sampel 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 463 486 509 525 539 2.522 

Laporan tahunan tidak tersedia dari 

sumber yang digunakan 

        

(3) 

        

(4) 

        

(8) 

        

(10) 

        

(10) (35) 

Data yang dibutuhkan tidak tersedia di 

laporan tahunan (233) (221) (205) (167) (195) (1021) 

Laporan keuangan yang tersedia dalam 

dollar AS (65) (78) (82) (84) (85) (394) 

Total Sampel 162 183 214 264 249 1.072 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang sudah 

dipublikasikan. Data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual 

report) yang telah diaudit dalam laporan keuangan periode 2012-2016. 

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari data 

observasi yang ada diwebsite Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), 

http://www.idx.co.id/


42 
 

 
 

website perusahaan, serta website Indonesia Capital Market Directory 

(www.ticmi.co.id). 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan risiko. 

Pengungkapan risiko merupakan pemberian informasi kepada stakeholders 

melalui laporan tahunan mengenai potensi kesempatan dan/atau hambatan 

maupun eksposur pada strategi, tindakan dan kinerja perusahaan yang telah 

atau akan berpengaruh pada perusahaan (Linsley dan Shrives, 2006). Risiko 

yang dimaksud adalah risiko secara umum, tidak spesifik pada jenis risiko 

tertentu. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengungkapan risiko 

adalah metode content analysis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus 

pada luas atau jumlah bukan pada kualitas pengungkapan risiko. Selain itu, 

metode content analysis juga merupakan metode yang umum dan banyak 

digunakan dalam menilai pengungkapan (Amran et al., 2009). Menurut 

Weber (1990) dalam Amran et al., (2009), content analysis adalah metode 

penelitian dengan menggunakan suatu prosedur untuk membuat kesimpulan 

yang valid berdasarkan teks. Variabel dependen ini diukur dengan total 

kalimat yang mengandung informasi  dalam laporan tahunan. Item-item dari 

pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh 

Linsley dan Shrives (2005) dalam Amran et al., (2009), yaitu :  

 

http://www.ticmi.co.id/
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Tabel 3.2 

Item Pengungkapan Risiko 

1. Financial Risk Interest rate terdiri dari 

a. Exchange rate 

b. Commodity 

c. Liquidity 

d. Credit 

2. Operation Risk 

a. Customer Satisfaction 

b. Product Development 

c. Efficiency and Performance 

d. Sourcing 

e. Stock Obsolescene and Shrinkage 

f. Product and Service Failure 

g. Environtmental 

h. Health and Safety 

i. Brand Name Erosion 

3. Empowerment Risk 

a. Leadership and management  

b. Outsourcing  

c. Performance incentives  

d. Change readiness  

e. Communications  
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4. Information processing and technology risk  

a. Integrity  

b. Access  

c. Availability  

d. Infrastructure  

5. Integrity Risk  

a. Risk-management policy  

b. Management and employee fraud  

c. Illegal acts  

d. Reputation  

6. Strategic Risk  

a. Enviromental scan  

b. Industry  

c. Business portfolio  

d. Competitors  

e. Pricing  

f. Valuation  

g. Planning  

h. Life cycle  

i. Performance measurment  

j. Regulatory  

k. Sovereign and political 

Sumber : Linsley dan Shrives (2006) 
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Penggunaan kalimat sebagai dasar untuk pengkodean dikarenakan 

kalimat dinilai lebih dapat diandalkan daripada unit analisis lain (Milne dan 

Adler, 1999 dalam Amran et al., 2009). Penggunaan kalimat sebagai dasar 

pengukuran dan penghitungan memiliki kelebihan yakni menyediakan data 

yang lengkap, handal dan bermakna untuk analisa lebih lanjut (Linsley dan 

Shrives, 2006). Batas ketentuan pengungkapan risiko yang digunakan dalam 

penelitian yang dikembangkan oleh Linsley dan Shrives (2006), yaitu 

variabel ini diukur berdasarkan data umum yang sering terdapat dalam 

laporan tahunan. Penilaian didasarkan pada table pengelompokan risiko yaitu 

diberi nilai 1 (satu) jika perusahaan itu melakukan pengungkapan risiko, dan 

sebaliknya diberi nilai 0 (nol) jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan 

risiko. 

Selanjutnya tingkat pengungkapan risiko dinilai dengan proporsi 

pengungkapan yang dilakukan terhadap total pengungkapan. 

 

                    
∑                                                   

∑                               
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Leverage  

Leverage adalah tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan dalam jumlah tertentu dengan adanya syarat berupa jaminan 

kepada kreditur dan merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur seberapa banyak penggunaan hutang sebagai pembiayaan 
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investasi. Agar dapat mengembangkan dan melakukan ekspansi bisnis, 

perusahaan harus menambah modal dan harta lancar. Untuk itu perusahaan 

memiliki fungsi leverage. Leverage juga merupakan salah satu strategi 

perusahaan untuk menutupi operasional dengan biaya tetap atau beban tetap. 

Tingkat leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio atau 

DER. Rumus ini digunakan sebagai proksi risiko dengan mengikuti (Amran 

et al., 2009). Formula yang digunakan untuk mengukur debt to equity ratio 

adalah : 

                     (   )   
               

             
 

 

3.3.2.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (Size) merupakan tingkat identifikasi besar atau 

kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset. Dimana semakin besar 

aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula modal yang 

ditanam. Ukuran perusahaan dinilai dengan log of total assets, dimana 

pengukuran ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara 

ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang 

terlalu kecil, oleh karena itu nilai total aset dibentuk menjadi logaritma 

natural. Hal ini bertujuan agar data total aset terdistribusi normal. Ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari total aset (Al-
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Shammari, 2014). Metode ini telah dilakukan oleh Elzahar dan Hussainey 

(2012) untuk meneliti tingkat pengungkapan risiko pada perusahaan di UK. 

Size = Natural Log of Total Assets 

3.3.2.3 Jenis Industri 

Jenis industri adalah penggolongan perusahaan ke dalam industri-

industri tertentu berdasarkan karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Jenis industri digolongkan menjadi dua macam, yaitu high 

profile industry dan low profile industry (Robert, 1992 dalam Taures, 2011). 

Jenis industri diukur dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan 

dengan high profile industry yang bergerak dibidang minyak dan 

pertambangan, kimia, perhutanan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, 

tembakau dan rokok, produk, makanan dan minuman, media dan 

komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan, transportasi dan 

pariwisata (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Taures, 2011) diberikan 

nilai 1. Namun, perusahaan dengan low profile industry yang bergerak 

dibidang bangunan, keuangan dan perbankan, pemasok alat-alat kesehatan, 

properti, perusahaan pengencer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, 

dan produk rumah tangga makan diberikan nilai 0. 

3.3.2.4 Jumlah Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris dan salah satu anggotanya diharuskan berasal dari anggota 

komisaris independen (Utomo dan Chariri, 2014). Hal ini sesuai dengan 

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 komite audit sekurang-
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kurangnya terdiri dari satu orang komisaris independen dan sekurang-

kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar emiten atau 

perusahaan publik. Sehingga jumlah anggota komite audit minimal adalah 3 

orang. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite 

audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan di bagian tata kelola. 

3.3.2.5 Jumlah Dewan Komisaris 

Jumlah dewan komisaris merupakan banyaknya atau jumlah 

anggota yang menjabat menjadi dewan komisaris. Variabel ini diukur 

dengan cara menghitung jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang 

dimiliki perusahaan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar 

perusahaan atau independen Suhardjanto et al., (2012). 

3.3.2.6 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

Frekuensi rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat internal yang 

diadakan oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan selama periode 

waktu satu tahun. Frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan melihat 

jumlah rapat internal yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan 

dalam jangka waktu satu tahun. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) dalam Suhardjanto et al., 

(2012) informasi mengenai frekuensi rapat dewan komisaris dapat dilihat 

dalam bagian tata kelola perusahaan di laporan tahunan. 
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3.3.2.7 Kualitas Auditor 

Kualitas auditor merupakan salah satu faktor penting yang sangat 

berpengaruh terhadap pengungkapan risiko di perusahaan. Karena dengan 

adanya kualitas auditor yang baik maka perusahaan juga akan 

mengungkapkan risiko yang dihadapi dengan lebih baik pula. Kualitas 

auditor eksternal suatu perusahaan diukur dengan variabel dummy, yaitu 

dengan melakukan pengkodean. Apabila perusahaan diaudit oleh KAP lokal 

yang berafiliasi dengan Big Four maka diberi kode 1, namun jika 

perusahaan diaudit oleh perusahaan yang tidak internasional (non-Big Four) 

maka diberi kode 0. KAP Big Four merupakan kantor akuntan publik besar 

dan tersebar di seluruh negara, lain halnya dengan KAP non-Big Four yang 

merupakan kantor akuntan publik kecil yang beroperasi secara domestik. 

Tabel 3.3 Daftar KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four 2012-2016 

No KAP Lokal yang berafiliasi dengan KAP Big Four 

1 Erns and Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman 

& Surja 

2 Deloitte Touche Tohmasi berafiliasi dengan KAP Osman Bing 

Satrio dan Rekan 

3 PriceWaterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana & Rekan 

4 KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Penelitian ini melakukan pengujian untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan data dari variabel dependen yaitu pengungkapan risiko 

dan variabel independen antara lain leverage, ukuran perusahaan, jenis 

industri, komite audit, jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan 

komisaris, dan kualitas auditor. Penelitian menggunakan statistik 

deskriptif dapat diperoleh nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata 

(mean) data, range data, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang 

diteliti. Dalam pengujian statistik deskriptif ini memiliki tujuan untuk 

memperjelas karakteristik secara umum setiap variabel sehingga mudah 

dipahami secara kontekstual (Agustina dan Ratmono, 2014). 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian dengan uji asumsi klasik dilakukan sebelum 

melakukan uji analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik memiliki 

tujuan yaitu untuk mengetahui apakah data dalam penelitian sudah 

memenuhi kriteria asumsi klasik, sehingga terhindari dari estimasi bias. 

Ada empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolineraritas dan 

uji heteroskedastisitas. 
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3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas tingkat signifikan hasil 

output dengan tingkat signifikansi. Hasil output dengan tingkat 

signifikansi yang telah ditetapkan. Untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, maka dapat menggunakan Kolmogorov-

Smirnov tes. Dimana apabila nilai Kolmogorov-Smirnov dilakukan 

dengan membuat hipotesis : 

Ho : P > 0.05 artinya data berdistribusi normal 

Ha : P < 0.05 artinya data tidak berdistribusi normal 

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Dalam uji multikolinearitas dapat diketahui dengan menguji 

apakah masing-masing variabel independen saling berhubungan secara 

linier atau tidak. Multikolinearitas terjadi apabila antara variabel 

independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi maka dapat dilihat 

melalui nilai tolerance dan nilai lawannya yaitu VIF (Variance Inflation 

Factor). Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi kolerasi antar 

variabel independen. Jika nilai tolerance < 0.1 atau nilai VIF < 10, berarti 

tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai tolerance < 0.1 

atau nilai VIF > 10, maka telah terjadi multikolinieritas. 
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3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Apabila variabel independen dalam penelitian yang digunakan 

memiliki perbedaan atau variance yang sama, maka model regresi dapat 

dikatakan baik karena kondisi seperti ini mencerminkan data yang 

homogen. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji 

Gletser yang dilakukan untuk mengetahui nilai signifikan tiap variabel.  

Berdasarkan uji Gletser, jika nilai signifikannya > 0,05 maka 

dapat disimpulkan model dalam penelitian tidak mengandung gejala 

heteroskedastisitas. Namun apabila sebaliknya nilai signifikannya < 0,05 

maka dapat disimpulkan jika model tersebut mengandung 

heteroskedastisitas. 

3.4.2.4 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya 

(Ghozali, 2011 dalam Utomo dan Chariri (2014). Hal ini berarti, 

autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama dengan lainnya. Model regresi yang baik merupakan 

model yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin-Watson. 

Pengujiam untuk Durbin-Watson memberikan keputusan ada / 

tidaknya autokorelasi peneliti harus memperhatikan hal sebagai berikut :  
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Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi (+)/positif Ditolak 0 < d < dl 

 

Tidak ada autokorelasi (+)/positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

 

Tidak ada autokorelasi (-)/negatif Ditolak 4 – dl < d < 4 

 

Tidak ada autokorelasi (-)/negatif No desicison 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, (+)positif 

atau negative(-) 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

 

3.4.3 Uji Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas 

pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

Berikut adalah model empiris yang digunakan dalam penelitian : 

RISK t = α0 t + β1LEV t + β2SIZE t + β3INDS t + β4KOMITE t + β5JDK t + 

β6FRDK t + β7KU t + e 

Keterangan:  

α0 : Indeks Pengungkapan Risiko Perusahaan : intercept  

RISK t : Pengungkapan Risiko pada tahun t 

LEV t : Tingkat Leverage (DER)  pada tahun t 

SIZE t : Ukuran Perusahaan (Total Aset)  pada tahun t 

INDS t : Jenis Industri pada tahun t 
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KOMITE t : Komite Audit pada tahun t 

JDK t : Jumlah Dewan Komisaris pada tahun t 

FRDK t : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris pada tahun t 

AUD t : Kualitas Auditor pada tahun t 

e : eror term, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

3.4.4. Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1. Uji Parsial (Uji t) 

Hasil uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel 

independen (leverage, ukuran perusahaan, jenis industri, komite audit, 

jumlah dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan kualitas 

auditor) terhadap variabel dependen (pengungkapan risiko). Tahap-tahap 

yang dilakukan sebagai berikut : 

 Ho : µ = 0 : tidak terdapat pengaruh antara leverage, ukuran 

perusahaan, jenis industri, komite audit, jumlah dewan 

komsisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan kualitas auditor 

terhadap pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. 

 Ha : µ ≠ 0 : terdapat pengaruh antara leverage, ukuran 

perusahaan, jenis industri, komite audit, jumlah dewan 

komsisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan kualitas auditor 

terhadap pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. 

 Menentukan nilai kritis pengujian dengan memperhatikan derajat 

kebebasan dan tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu : 
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Sig < 0.05 berarti Ho tidak diterima dan Ha diterima, maka ada 

pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen 

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

terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel 

dependen 

3.4.4.2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model regresi berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Pengambilan keputusan uji F ini didasarkan pada: 

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

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen. 

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

variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

3.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Dalam pengujian koefisien determinasi dalam model ini, dapat 

dilihat dari hasil Adjusted R Square. Dimana nilai variasi dalam variabel 

dependen pengungkapan risiko perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi-

variasi variable terkait dalam model regresi yaitu leverage, ukuran 

perusahaan, jenis industri, komite audit, jumlah dewan komisaris, 

frekuensi rapat dewan komisaris dan kualitas auditor. Adjusted R Square 

berfungsi dalam mengukur seberapa besar tingkat keyakinan untuk  
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menambahan variabel independen yang tepat dan menambah daya 

prediksi model. Nilai Adjusted R Square tidak akan pernah melebihi nilai 

R Square, bahkan dapat turun jika mengalami penambahan variable 

independen yang tidak diperlukan. Adjusted R Square (koefisien 

determinasi) dapat memiliki nilai negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


