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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini yaitu semua perusahaan yang terdaftar di IDX tahun 

2011 sampai 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria tersebut adalah: 

1. Tidak termasuk perusahaan yang masuk kelompok industri keuangan. 

Menurut Butar et al. (2016), industri keuangan dikeluarkan karena 

perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sering menjadi 

objek regulasi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

industri lain. Contohnya, skema jaminan deposito nasabah yang 

dipersyaratkan oleh undang-undang perbankan nasional dapat 

mempengaruhi keputusan kredit perusahaan yang masuk dalam industri 

keuangan dan asuransi. Selain itu, definisi kewajiban dalam industri 

keuangan dan asuransi tidak dapat disamakan dengan definisi kewajiban 

perusahaan di luar industri - industri tersebut. Regulasi tentang persyaratan 

modal minimum juga dapat mempengaruhi struktur modal industri tersebut. 

2. Data laporan tahunan tahun 2011 - 2015 dapat diakses. 

3. Laporan tahunan perusahaan sampel menyediakan secara lengkap informasi 

yang diperlukan untuk mengukur variabel - variabel penelitian
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Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

No Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1 

Semua perusahaan go public yang 

terdaftar di IDX tahun 2011-2015 

472 471 472 494 510 2419 

2 

Perusahaan yang masuk kelompok 

industri keuangan  

-74 -74 -74 -77 -85 -384 

3 

Data laporan tahunan tahun 2011-2015 

tidak dapat diakses 

-135 -147 -191 -203 -183 -859 

Sampel penelitian: 263 250 207 214 242 1176 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipakai di penelitian ini berjenis data sekunder. Data sekunder 

yang dipakai di penelitian ini yaitu: 

1. Data semua perusahaan go public yang terdaftar di IDX tahun 2011 - 2015 

diperoleh dari Fact Book yang diterbitkan oleh IDX. 

2. Data laporan keuangan dan laporan tahunan emiten periode 2011- 2015 

diperoleh dari database laporan keuangan Perpustakaan PIPM Semarang 

beserta website masing - masing perusahaan. 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

dengan melakukan pencatatan dari majalah, buku atau sumber lainnya. 
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Pengumpulan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan go public 

yang terdaftar di IDX tahun 2011 - 2015 dilakukan dengan pencatatan data dari 

Perpustakaan PIPM Semarang beserta website masing-masing perusahaan. 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kos utang. Kos utang dapat 

didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai 

tingkat pengembalian (yield rate) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata 

lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan 

pendanaan dalam suatu perusahaan. Kos utang diukur dengan membagi biaya 

bunga dalam tahun tertentu dengan rata - rata utang jangka pendek dan jangka 

panjang (Anderson et al., 2014). 

 

3.3.2. Variabel Independen  

Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini: 

1. Independensi Dewan Komisaris  

Dewan komisaris independen yaitu anggota dewan yang berasal dari luar 

perusahaan publik serta dianggap sesuai dengan persyaratan 

(33/POJK.04/2014). Independensi dewan komisaris diukur dengan 

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total 

komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel 

(Anderson et al., 2014). 
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2. Ukuran Dewan Komisaris  

Dewan komisaris adalah badan yang bertugas melakukan monitoring baik 

secara umum dan atau khusus tetapi masih sesuai anggaran dasar serta selalu 

memberi nasihat kepada direksi (33/POJK.04/2014). Ukuran dewan 

komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris dalam perusahaan sampel 

(Anderson et al., 2014). 

3. Keahlian Dewan Komisaris  

Keahlian dewan komisaris adalah tingkat keahlian dewan komisaris di 

bidang akuntansi atau keuangan. Keahlian dewan komisaris diukur dengan 

variable dummy, nilai 1 untuk sampel perusahaan yang seluruh dewan 

komisaris memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dan 0 untuk 

sampel perusahaan yang salah satu dewan komisaris tidak memiliki 

keahlian di bidang akuntansi atau keuangan (Anderson et al., 2014). 

4. Ukuran Komite Audit  

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

dewan komisaris (Kep-643/Bl/2012). Ukuran komite audit diukur dengan 

jumlah komite audit dalam perusahaan sampel (Anderson et al., 2014). 

5. Jumlah Rapat Komite Audit 

Komite audit mengadakan rapat secara rutin dan berkala paling sedikit satu 

kali dalam 3 bulan, rapat komite audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri 

lebih dari setengah jumlah anggota, keputusan dari rapat komite audit 

diambil berdasarkan dengan musyawarah mufakat, setiap rapat komite audit 
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dituangkan dalam risalah rapat (termasuk jika timbulbeda pendapat) dan 

ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir serta disampaikan kepada 

dewan komisaris (Kep-634/BI/2012). Jumlah rapat komite audit diukur 

dengan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite auditdalam suatu 

periode (Anderson et al., 2014). 

6. Reputasi Auditor  

Reputasi auditor adalah kualitas dalam mengaudit auditor ditinjau dari KAP 

big four atau KAP non big four. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 

KAP big four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas 

sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Reputasi auditor 

diukur dengan variabel dummy, nilai 1 untuk sampel perusahaan yang 

diaudit oleh KAP big four dan 0 untuk sampel perusahaan yang tidak diaudit 

oleh KAP non big four (Setyorini et al., 2015). 

7. Tenur Auditor  

Tenur auditor adalah pemberian jasa audit oleh KAP paling lama 6 tahun 

periode berturut – turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 tahun 

periode berturut – turut tetapi dapat menerima penugasan audit untuk klien 

yang sama setelah 1 tahun buku (17/PMK.01/2008). Tenur auditor diukur 

dengan jumlah tahun KAP mengaudit klien yang sama (Setyorini et al., 

2015). 

 

3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang dipakai di penelitian ini yaitu: 

1. Profitabilitas 
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Profitabilitas mencerminkan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Profitabilitas diukur dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas 

(Anderson et al., 2014). 

2. Leverage 

Leverage mencerminkan tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Leverage diukur dengan utang jangka panjang dibagi dengan total utang dan 

total ekuitas (Anderson et al., 2014). 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya tingkat kapitalisasi 

corporate. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari 

penjumlahan total utang dan total ekuitas (Anderson et al., 2014). 

 

3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, analisis 

regresi linear berganda mensyaratkan terlebih dahulu data penelitian harus 

memenuhi uji asumsi klasik (Ghozali, 2009). 

3.4.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas 

dan variabel terikatnya atau keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Kolmogorof-Smirnov. Jika 

nilai signifikansinya lebih dari tingkat signifikansi 0,05 maka data tersebut disebut 

normal. 
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3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah ada tidaknya keadaan terjadinya 

kesalahan varian yang konstan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu 

dengan meregresikan variabel - variabel independen terhadap variabel dependen 

yaitu absolute residual. Bila dalam penelitian ini nilai t siginifikan di atas 0,05 

berarti data yang digunakan bebas heteroskedastisitas. 

3.4.1.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas menguji apakah terjadi korelasi di antara variabel - 

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance value 

dan VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah terdapat korelasi di antara kesalahan 

periode sebelumnya (t-1). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

Durbin-Watson hasil regresi dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson. Data 

dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada diantara du dan 

4-du. 

3.4.2. Uji Model Fit (Uji F) 

Uji model fit bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibangun 

tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Ketepatan fungsi 

sampel regresi dalam mengukur nilai yang sebenarnya bisadiukur dari goodness of 

fit yang dilihat dari nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara 

statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (Ghozali, 2009). 
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3.4.3.  Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi 

yang lebih rendah berarti kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan 

variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

3.4.4.  Uji Hipotesis (Uji t) 

Penelitian ini meneliti tentang peran dewan komisaris, komite audit dan 

auditor dalam menurunkan kos utang. Pengujian dengan regresi linear berganda, 

dengan rumus: 

 

KOS_UTNG=β0+β1INDP_DK+β2UKUR_DK+β3AHLI_DK+β4UKUR_KA+β5RA

PAT_KA+β6REPUTASI+β7TENUR+β8PROF+β9LEV+β10SIZE+e 

 

Keterangan: 

KOS_UTNG = Kos Utang 

β0 = Intersep 

β1-β11 = Koefisien 

INDP_DK = Independensi Dewan Komisaris  

UKUR_DK = Ukuran Dewan Komisaris  

AHLI_DK = Keahlian Dewan Komisaris  

UKUR_KA = Ukuran Komite Audit  
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RAPAT_KA = Jumlah Rapat Komite Audit 

REPUTASI = Reputasi Auditor  

TENUR = Tenur Auditor  

PROF = Profitabilitas 

LEV = Leverage 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

e = Error 

 

Tolak ukur pengujian dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β1– β8 < 0 makaH1- H8 diterima. 

2. Jika nilai sig/2 ≥ 0,05 serta nilai β1– β8 ≥ 0 makaH1- H8 ditolak




