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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data sekunder yaitu 

jenis data yang didapat dari sumber lain atau dengan kata lain tidak langsung 

didapat dari sumbernya. Sumber yang digunakan untuk memperoleh data 

sekunder adalah laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), pojok BEI Universitas Katolik 

Soegijapranata, website perusahaan dan ICMD (Indonesia Capital Market 

Directory) selama periode 2012-2016. Kriteria sampel yang dikehendaki adalah: 

a. Perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

b. Laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh dari sumber-sumber data yang 

digunakan peneliti. 

c. Memiliki data tentang fee audit. 

Tabel 3.1.  

Sampel Penelitian 

 
No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1. Perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2016. 

435 457 451 450 453 2246 

 

2. Laporan tahunan dan laporan 

keuangan perusahaan yang 

tidak tersedia dalam sumber 

data yang digunakan. 

(8) (2) (2) (3) (4) (19) 

 

 

3 Tidak memiliki data tentang  
FeeAudit 

(354) 
 

(381) (373) (370) (369) (1847) 

 Total Sampel 73  74 76 77 80 380 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data yang akan diolah 

menjadi suatu informasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Pada 

penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data empiris dan 

studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan 

sumber data yang dibuat oleh perusahaan, seperti laporan tahunan perusahaan. 

Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal hasil 

penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik 

pembahasan penelitian ini 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel   

a. Fee audit merupakan besarnya fee yang dibayarkan perusahaan kepada 

auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangannya (Yatim et al., 

2006). Pada penelitian ini fee audit diukur dengan menggunakan LN total 

fee audit. 

b. Frekuensi pertemuan rapat komite audit adalah seberapa sering komite 

audit dalam sebuah perusahaan bertemu dan berdiskusi dalam sebuah 

rapat untuk membahas persoalan perusahaan (Saraswati, 2015). Pada 

penelitian ini frekuensi pertemuan rapat komite audit diukur 

dengan jumlah rapat komite audit dalam sebuah perusahaan dalam satu 

tahun. 

c. Kompleksitas perusahaan adalah seberapa kompleks atau rumitnya 

sebuah perusahaan klien dan mengarah kepada struktur grup perusahaan 
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(Simunic, 1980). Pada penelitian ini diukur dengan jumlah anak 

perusahaan. 

d. Ukuran KAP adalah besar kecilnya sebuah KAP dan dibedakan dari 

besar kecilnya KAP. Terdapat 2 jenis KAP yaitu yang bergabung dengan 

Big 4 dan KAP yang tidak bergabung dengan Big 4 (Chadegani, et al., 

2011).Variabel ukuran KAP memakai variabel dummy, yaitu 1 jika 

perusahaan diaudit oleh KAP Big Four dan 0 jika diaudit oleh KAP Non 

Big Four. 

e. Intensitas pertemuan dewan komisaris adalah seberapa sering dewan 

komisaris dalam sebuah perusahaan bertemu dalam sebuah rapat dalam 

setahun (Saraswati, 2015). Pada penelitian ini diukur dengan jumlah 

rapat dewan komisaris perusahaan dalam satu tahun. 

f. Kepemilikan institusional adalah besarnya prosentase kepemilikan yang 

dimiliki oleh lembaga keuangan, PT, CV, dan asuransi atau keuangan 

(Wibowo, 2014). Pada penelitian ini kepemilikan diukur dengan 

menggunakan prosentase kepemilikan  yang dimiliki oleh lembaga 

keuangan, PT, CV, dan asuransi atau keuangan. 

g. Jumlah komite audit adalah besarnya jumlah komite audit dalam sebuah 

perusahaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai komite yang 

mengaudit laporan keuangan (Yulio, 2015). Pada penelitian ini diukur 

dengan jumlah orang yang menjadi komite audit dalam sebuah 

perusahaan. 
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h. Independensi dewan komisaris adalah dewan komisaris dalam sebuah 

perusahaan yang bersifat independen karena berasal dari luar perusahaan 

dan bukan dari dalam perusahaan (Wahyuningsih, 2015). Pada penelitian 

ini proporsi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah 

perbandingan atau prosentase antara jumlah dewan komisaris independen 

dengan total dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. 

i. Kompleksitas audit merupakan seberapa kompleks atau tidak 

kompleksnya sebuah perusahaan dalam sebuah industri. Proses audit 

yang lebih sulit akan membutuhkan effort yang lebih supaya waktu yang 

diberikan dapat ditepati atau tepat waktu. Hal ini juga berhubungan 

dengan pembagian antara industri yang kompleks dan tidak kompleks. 

Dimana untuk industri yang kompleks akan lebih sulit dalam melakukan 

estimasi nilai jika dibandingkan dengan industri yang tidak kompleks. 

Pertimbangan sebarapa komplekskah proses audit inilah yang dapat 

mempengaruhi fee audit. Pada penelitian ini kompleksitas audit diukur 

dengan variabel dummy (Francis dan Gunn, 2015) yaitu: perusahaan yang 

kompleks (kode 1) adalah pertanian,  konstruksi, pertambangan, minyak 

dan gas, komunikasi, utilitas, bisnis service, komputer, transportasi, 

perbankan, asuransi, real estate, dan trading. Sedangkan dummy kode 0 

untuk perusahaan tidak kompleks yaitu perusahaan makanan, minuman, 

iklan, consumer goods, perlengkapan obat-obatan, farmasi, kimia, karet 

dan plastik, tekstil, pekerjaan baja, mesin, peralatan elektronik, otomotif, 
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pesawat, personal service, perkapalan, supplier bisnis, retail, restoran, 

hotel, dan perdagangan besar.  

j. Profitabilitas adalah rasio keuntungan sebuah perusahaan yang 

menunjukkan besarnya perbandingan antara laba bersih dengan total 

aset sebuah perusahaan (Dewi dan Darya, 2014). Pada penelitian ini 

profitabilitas diukur dengan ROA =  Laba bersih / Total Aset. 

k. Size adalah ukuran yang ditunjukkan dari skala besar atau kecil pada 

suatu perusahaan atau  menunjukkan besarnya skala perusahaan 

(Samosir, 2017). Pada penelitian ini size diukur dengan LN total aset. 

l. Leverage adalah rasio hutang yang diderita perusahaan dalam suatu 

periode waktu (Renny, 2011). Pada penelitian ini adalah prosentase 

perbandingan antara jumlah hutang dengan total ekuitas perusahaan. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini dapat 

dilakukan dengan uji Kolmogorof-Smirnov. Model regresi dikatakan 

normal jika nilai Asymp.Sig.>0,05. (Ghozali, 2006) 
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b. Uji Multikolineritas 

Pengujian asumsi kedua adalah uji multikolinearitas antar variabel-

variabel unsur yang masuk kedalam model. Metode untuk mendiagnosis 

adanya multikolinearitas dilakukan dengan uji Variance Infation Factor 

(VIF) yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Jika VIF <10 dan Tolerance > 0,1 maka dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas (Gujarati, 1993). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Non Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terdapat varians variabel yang tidak sama. 

Heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksiran (estimate) yang 

diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel 

besar. Model regresi yang baik yaitu yang mengandung homokedastisitas. 

Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji Glejser. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini menggunakan nilai Durbin-Watson, uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antar periode waktu  t dengan t-1. Jika 

nilai Durbin Watson diantara du dan 4-du maka dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi. 
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3.4.2. UJI FIT MODEL 

 Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fitnya. Uji satatistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2006). 

Dasar pengambilan keputusan : 

Signifikansi F < 0,05 maka model regresi fit dengan data 

Signifikansi F > 0,05 maka model regresi tidak fit dengan data 

 

3.4.3.Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa 

jauh atau berapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Ini dilakukan 

dengan melihat pada nilaiAdjusted R2. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

3.4.4. Analisis Regresi 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis regresi 

untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji regresi dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

FEE = a + β1FKA + β2KK + β3KAP + β4IDK + β5KI + β6JKA+ 

β7DKI + β8KA+ β9SIZE + β10PROF + β11LEV + e 
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Keterangan: 

FEE = Fee Audit 

a       = Konstanta 

β       = Koefisien regresi 

FKA    = Frekuensi Pertemuan Komite Audit 

KK  =  Kompleksitas perusahaan 

KAP = Ukuran KAP 

IDK =  Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris 

KI       =  Kepemilikan Institutional 

JKA   =  Jumlah Komite Audit 

DKI     = Independensi Dewan Komisaris 

KA  = Kompleksitas audit  

SIZE    = Size atau ukuran perusahaan 

PROF  = profitabilitas 

LEV    = leverage 

e       = error 

 

3.4.5. Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis menggunakan uji t dengan langkah-langkah: 

a. Merumuskan hipotesis: 

Ho = tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

Ha = ada pengaruh  variabel X terhadap variabel Y 
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b. Level of signifikan (α = 0,05) 

c. Menentukan kriteria pengujian dan menarik kesimpulan: 

Ho diterima jika Sig. t > 0,05artinya tidak ada pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

Ho ditolak jika Sig. t  < 0,05 artinya ada pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 
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