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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go public yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria tersebut adalah: 

1. Termasuk perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 

2. Tidak termasuk perusahaan yang masuk kelompok industri keuangan.  

Menurut Butar et al. (2015), 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.
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3. Data laporan tahunan tahun 2012-2016 dapat diakses. 

4. Data keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. 

5. Perusahaan yang mencantumkan jumlah rapat komite audit. 

6. Perusahaan yang mencantumkan jumlah rapat dewan komisaris. 

7. Perusahaan yang ada latar belakang pendidikan komite audit. 

8. Tidak termasuk outlayer 

9. Perusahaan yang memiliki hutang bank dan obligasi 

Tabel 3.1. Kriteria Sampel Penelitian  

NO KETERANGAN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

1 

Semua perusahaan go public yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2016. 450 470 495 513 530 2458 

2 

Perusahaan yang masuk kelompok industri 

keuangan  -73 -73 -80 -82 -83 -391 

3 

Data laporan tahunan tahun 2012-2016 tidak 

dapat diakses. -30 -40 -34 -40 -35 -179 

4 

Data keuangan tidak disajikan dalam mata uang 

asing -60 -72 -68 -74 -64 -338 

5 Tidak mencantumkan jumlah rapat komite audit -59 -62 -54 -65 -52 -292 

6 

Tidak mencantumkan jumlah rapat dewan 

komisaris -34 -39 -32 -40 -29 -174 

7 

Tidak ada latar belakang pendidikan komite 

audit -38 -39 -30 -42 -39 -188 

8 Outlayer -49 -56 -71 -63 -90 -329 

9 Tidak ada hutang bank dan obligasi -21 -14 -24 -16 -19 -94 

TOTAL 86 75 102 91 119 473 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 



39 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel pada tahun 

2012 sebanyak 86 perusahaan, tahun 2013 sebanyak 75 perusahaan, tahun 2014 

sebanyak 102 perusahaan, tahun 2015 sebanyak 91 perusahaan, dan tahun 2016 

sebanyak 119 perusahaan, sehingga total perusahaan yang dijadikan sampel 

sebanyak 473 perusahaan. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1. Data nama perusahaan go public yang terdaftar di BEI diperoleh dari 

factbook http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/factbook.aspx tahun 

2012-2016. 

2. Dari factbook setelah diketahui nama perusahaan go public yang terdaftar 

di IDX, ditelusuri masing-masing laporan tahunan tahun 2012-2016 dari 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangan 

dantahunan.aspx. Selain itu laporan tahunan juga dicari dari masing-

masing website perusahaan emiten. 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

dengan melakukan pencatatan dari majalah, buku atau sumber lainnya. 

Pengumpulan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang 
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terdaftar di IDX tahun 2012-2016 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 kreditor atau dengan kata 

lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditor saat melakukan 

pendanaan dalam suatu perusahaan. Kos utang diukur dengan membagi biaya 

bunga dalam tahun tertentu dengan jumlah hutang bank dan obligasi (Anderson et 

al., 2004). 

 

3.3.2. Variabel Independen  

1. Independensi Dewan Komisaris  

Independensi dewan komisaris adalah anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan 

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

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total 

dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan 

sampel (Anderson et al., 2004). 

2. Ukuran Dewan Komisaris  

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 
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dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi 

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

dewan komisaris dalam perusahaan sampel (Anderson et al., 2004). 

3. Intensitas pertemuan Dewan Komisaris 

Intensitas pertemuan dewan komisaris merupakan salah satu proksi yang 

baik untuk usaha pemantauan dewan komisaris. Karena padatnya agenda 

dan kesibukan dari anggota dewan komisaris menyebabkan anggota dewan 

komisaris jarang bertemu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pertemuan 

yang diadakan rutin setiap berapa periode sekali untuk membahas masalah 

yang ada dan bagaimana cara penanganannya. Anggota dewan komisaris 

yang tidak bertemu, atau hanya bertemu dalam jumlah kecil, tidak 

mungkin dapat memantau dengan efektif (Lorca et al., 2011). Intensitas 

pertemuan dewan komisaris diukur dengan intensitas pertemuan yang 

dilakukan oleh dewan komisaris dalam suatu periode (Anderson et al., 

2004). 

4. Keahlian Dewan Komisaris  

Dewan komisaris yang merupakan pensiunan dari dewan komisaris 

perusahaan lain memiliki jam terbang lama kerja yang tinggi sebagai 

dewan komisaris dan menjadi pemantau yang efektif karena sudah terbiasa 

bekerja menjadi dewan komisaris. Dewan komisaris yang hanya akademisi 

tanpa pengalaman menjabat menjadi dewan komisaris sebelumnya 

menjadi kurang efektif dibandingkan dengan dewan komisaris yang 

memiliki pengalaman bisnis. Keahlian dewan komisaris diukur dari 
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persentase anggota dewan komisaris yang pernah duduk di dewan 

komisaris perusahaan lain terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada 

dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel (Anderson et al., 

2004). 

5. 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., 2004). 

6. Intensitas Pertemuan Komite Audit 

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan Dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menjelaskan bahwa: Pertama, 

Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali 

dalam 3 (tiga) bulan. Kedua, rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan 

apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Ketiga, 

keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat. Keempat, setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah 

rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), 

yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan 

disampaikan kepada dewan komisaris. Intensitas pertemuan komite audit 

diukur dengan intensitas pertemuan yang dilakukan oleh komite audit 

dalam suatu periode (Anderson et al., 2004). 



43 

 

 

 

7. Keahlian Komite Audit 

Keahlian komite audit adalah tingkat keahlian komite audit di bidang 

akuntansi atau keuangan atau auditing. Keahlian komite audit diukur 

dengan variabel dummy, nilai 1 untuk sampel perusahaan yang seluruh 

komite audit memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan atau 

auditing dan 0 untuk sampel perusahaan yang salah satu komite audit tidak 

memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan atau auditing 

(Anderson et al., 2004). 

8. Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham mayoritas oleh keluarga 

tertentu meliputi individu atau perusahaan tertutup yang bukan 

kepemilikan dari BUMN dan BUMD, perusahaan terbuka ataupun 

lembaga keuangan. Kepemilikan keluarga diukur dengan variabel dummy, 

yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 20% atau lebih dan 

0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 20%. 

Ukuran ini mengacu pada PSAK 15 (revisi 2009) yang menyatakan jika 

investor memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih 

hak suara investee, maka investor dianggap mempunyai pengaruh 

signifikan. 

9. Reputasi Auditor  

Reputasi auditor adalah kualitas dalam mengaudit auditor ditinjau dari 

KAPBig-4 atau non Big-4. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 

KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas 
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sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Reputasi auditor 

diukur dengan variabel dummy, nilai 1 untuk sampel perusahaan yang 

diaudit oleh Big-4 dan 0 untuk sampel perusahaan yang tidak diaudit oleh 

Big-4 (Setyorini et al., 2015). 

 

3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen 

dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Dikatakan 

normal apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov > 0,05 (Ghozali, 

2009). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig. absolute 

unstandardized residual > 0,05 (Ghozali, 2009). 

3. Uji Multikolinearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Dikatakan bebas dari multikolinearitas jika 

nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2009). 

4. Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
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Dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada 

diantara du dan 4-du (Ghozali, 2009). 

 

3.4.2. Uji Model Fit (Uji F) 

Bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibangun tersebut tepat 

atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis 

(Ghozali, 2009). 

 

3.4.3.  Uji Koefisien Determinasi 

Bertujuan untuk menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

 

3.4.4.  Uji Hipotesis  

Model penelitian: 

KOS = β0 + β1IDK + β2UDK + β3INDK + β4KDK + βSUKA + β6INKA + β7KKA 

+ β8KK + β9RA + e 

KOS = Kos Utang 

β0 = Intersep 

β1-β9 = Koefisien 

IDK = Independensi Dewan Komisaris  

UDK = Ukuran Dewan Komisaris  

INDK = Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris 

KDK = Keahlian Dewan Komisaris  

UKA = Ukuran Komite Audit  

INKA = Intensitas Pertemuan Komite Audit 

KKA = Keahlian Komite Audit 
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KK = Kepemilikan Keluarga 

RA = Reputasi Auditor  

e = Error  

  

 Dalam penelitian ini, kesimpulan dari pengujian adalah: 

1. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β1 < 0 maka H1 diterima, artinya 

independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

2. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β2 < 0 maka H2 diterima, artinya 

ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

3. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β3 < 0 maka H3 diterima, artinya 

intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos 

utang. 

4. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β4 < 0 maka H4 diterima, artinya 

keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

5. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β5 < 0 maka H5 diterima, artinya 

ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

6. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β6 < 0 maka H6 diterima, artinya 

intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

7. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β7 < 0 maka H7 diterima, artinya 

keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. 

8. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β8 < 0 maka H8 diterima, artinya 

kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kos utang.  

9. Apabila nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β9 < 0 maka H9 diterima, artinya 

reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang


