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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan 

memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan. Agar dapat menjadi sampel dalam 

penelitian perusahaan harus tercatat berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama 

2013-2017 dan menyediakan lengkap data-data yang digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel penelitian. Namun, dalam menghitung transparansi laporan 

keuangan diperlukan data dari tahun 2010 untuk menghitung akrual diskresioner 

seperti yang dilakukan oleh (Hutton et al., 2009). Berikut kriteria pengambilan 

sampel : 

1. Tercatat di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama 2013-2017 

kecuali perusahaan yang bergerak di industri keuangan dan asuransi 

karena memiliki dasar akrual yang berbeda. 

2. Laporan keuangan dengan tahun fiskal 31 Desember dan tersedia dalam 

denominasi rupiah 

3. Laporan tahunan dan laporan keuangan dapat diakses dari sumber yang 

digunakan 

4. Laporan tahunan menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk mengukur 

variabel. 
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Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2017 
486 509 525 539 555 2614 

Tidak tercatat di BEI secara berturut-

turut dari tahun (2010-2017) 
(80) (86) (87) (90) (93) (436) 

Perusahaan yang masuk industri 

keuangan dan asuransi 
(79) (86) (89) (93) (95) (442) 

Laporan keuangan perusahaan tidak 

menggunakan mata uang rupiah 
(77) (84) (88) (88) (91) (428) 

Tidak meyediakan data yang 

dibutuhkan untuk mengukur akrual 

abnormal 

(37) (41) (41) (47) (50) (216) 

Laporan Keuangan yang tidak dapat 

diakses dari sumber data 
(7) (5) (9) (8) (5) (34) 

Data saham yang tidak tersedia dari 

sumber 
(12) (14) (14) (14) (14) (68) 

Laporan Tahunan tidak memiliki 

Laporan Keuangan 
(5) (6) (8) (8) (9) (36) 

Perusahaan yang tidak memiliki 

kepemilikan saham institusional 
(7) (5) (7) (9) (16) (44) 

Jumlah Sampel 182 182 182 182 182 910 

Data Outlier (119) (104) (90) (89) (107) (509) 

Jumlah Sampel Akhir 63 78 92 93 75 401 

Sumber : Data diolah dari www.sahamok.com 2018 

3.2. Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Data-data yang berhubungan dengan penelitian didokumentasikan 

seperti laporan keuangan, dan data-data dari berbagai sumber di internet. Data 

http://www.sahamok.com/
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laporan keuangan dan laporan tahunan dapat diunduh melalui situs www.idx.co.id 

dan website perusahaan. 

3.2.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sekunder yang 

mengumpulkan dan mengambil data berbagai penelitian yang sudah dilakukan 

dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara untuk sumber data dalam 

penelitian menggunakan data eksternal yang mengambil dari luar objek penelitian. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan www.idx.co.id, 

website perusahaan dan google search engine.  

2. Data harga saham yang dapat diakses dari finance.yahoo.com dan 

duniainvestasi.com. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Stock Price Crash  

Stock price crash merupakan return mingguan spesifik perusahaan turun ke 

arah negatif secara ekstrim atau distribusi return dari saham individual condong 

kearah negatif (Kim dan Zhang, 2014). Dalam penelitian ini stock price crash 

diukur menggunakan regresi model pasar yang diperluas seperti yang digunakan 

banyak penelitian Hutton et al., (2009), Kim dan Zhang (2015), Danreou et al., 

(2016) yaitu : 

                                                              (1) 

Keterangan : 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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-      merupakan return perusahaan j dalam minggu t 

-      merupakan return pasar IHSG dalam minggu t  

Return pasar pada t-2 dan t-1 dan return pasar t+2 dan t+1 digunakan sebagai 

antisipator transaksi yang tidak sinkron. Return mingguan spesifik perusahaan 

(the firm-spesific weekly return) untuk perusahaan j diminggu t dihitung dengan 

cara residual return (    ) diubah kedalam logaritma natural (Ln) dan ditambah 1 

akan membentuk                  (Habib et al., 2017). Logaritma natural yang 

dibentuk kedalam model berguna untuk menjaga agar distribusi return tetap 

simetris dan mengurangi kecenderungan distribusi return ke arah positif. 

Mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Zhu, (2016) price crash dihitung 

melalui nilai absolut dari selisih antara nilai minimum return spesifik perusahaan 

       dan rata-rata dibagi dengan deviasi stdanarnya. 

3.3.2. Independensi Dewan Komisaris 

Komposisi dewan komisaris independen diukur melalui ukuran yang 

mengacu pada penelitian Danreou et al., (2016) yaitu dengan mengukur 

persentase atau jumlah dewan komisaris independen terhadap total keseluruhan 

dewan komisaris perusahaan. Berikut rumus untuk menghitunganya : 

IND_DEW = 
                                 

                                       
        (6) 
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3.3.3. Kualitas Laporan Keuangan  

3.3.3.1. Transparansi Laporan Keuangan 

Pengukuran yang digunakan dalam transparansi laporan keuangan 

menggunakan pengukuran yang sama dengan pengukuran yang dilakukan (Hutton 

et al., 2009). Menurut Hutton et al., (2009) transparansi laporan keuangan 

dihitung dengan akrual diskresioner. Akrual diskresioner dapat mencerminkan 

manipulasi dari laba yang disebabkan oleh tindakan manajemen dalam 

menyebunyikan bad news (Hutton et al., 2009). Mengikuti Hutton et al.,(2009) 

transparansi laporan keuangan dihitung dengan nilai absolut akrual diskresioner 

selama tiga tahun. Berikut model yang digunakan dalam penelitian ini : 

Transparan = Abs (DiscAccrt-1 + DiscAccrt-2 + DiscAccrt-3)  (2) 

Menurut Hutton et al., (2009) pola akrual diskresioner dapat mencerminkan 

manipulasi yang dilakukan manajemen. Lebih lanjut Hutton et al., (2009) 

menyatakan bahwa semakin tinggi akrual diskresioner maka semakin tinggi 

manipulasi pada laba perusahaan. Manipulasi pada laba perusahaan biasanya 

dapat terlihat antara satu sampai tiga tahun pertama (Hutton et al., 2009). Untuk 

menghitung akrual diskresioner mengkuti model yang dikembangkan oleh 

(Kothari et al., 2005) dalam (Butar-butar, 2017),  sebagai berikut : 

ACCRi,t/TAi,t-1=β0 + β1(ΔSALEi,t/TAi,t-1) + β2(PPEi,t/TAi,t-1) + β3(ROAi,t/TAi,t-1)(3) 

Seperti model diatas, bahwa ACCRi,t adalah akrual total pada tahun t yang 

diperoleh dari selisih antara laba sebelum pos-pos ekstraordiner dan operasi yang 

tidak berlanjut dan arus kas, TAi,t-1 adalah aset total tahun t, ΔSALEi,t adalah 
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perubahan penjualan pada tahun t, PPEi,t adalah peralatan, pabrik dan properti 

tahun t dan ROAi,t adalah return on asset atau laba operasi berlanjut yang dibagi 

dengan total aset. Nilai akrual diskresioner merupakan nilai residual dari hasil 

regresi. 

3.3.3.2. Konservatisme 

Variabel konservatisme dalam penelitian ini, mengikuti model yang 

dikembangkan oleh Feltham dan Ohlson (1995) dalam Butar-butar, (2017), model 

dinyatakan sebagai berikut : 

MTB =  
                   

                  
  (5)   

Keterangan : Nilai pasar perusahaan merupakan kapitalisasi pasar yang 

ditentukan dari harga saham perusahaan dikali dengan jumlah saham yang 

beredar. Sementara nilai buku ekuitas merupakan selisih dari total aset dan total 

liabilitas. Dalam penelitian ini, konservatisme diukur menggunakan rasio market 

to book karena menurut Feltham dan Ohlson (1995) dalam Butar-butar, (2017) 

penggunaan akuntansi yang konservatif dapat menekan nilai buku ekuitas 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kebijakan akuntansi yang 

konservatif memiliki rasio market to book yang tinggi pula. Dengan kata lain, 

semakin tinggi rasio market to book maka semakin konservatif suatu perusahaan 

(Butar-butar, 2017). 

3.3.4. Kepemilikan Institusional 

Pengukuran  kepemilikan institusional mengikuti pengukuran yang digunakan 

(Ramantha, 2014). INST adalah persentase saham yang dimiliki oleh invetor 
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institusional dalam suatu perusahaan. Berikut rumus untuk menghitung investor 

institusional : 

INST = 
                                    

                               
        (4) 

3.3.5. Kualitas Audit 

Menurut penelitian Yeung dan Lento, (2018) kualitas audit yang diproksikan 

dengan ukuran KAP diukur dengan variabel dummy. Bernilai 1 jika perusahaan 

diaudit oleh KAP Big Four atau KAP afiliasi Big Four di Indonesia dan bernilai 0 

jika perusahaan diaudit oleh KAP non-Big Four dan afiliasinya di Indonesia. 

Berikut daftar KAP Big Four dan KAP afiliasi Big Four : 

Tabel 3.2. Nama KAP Big Four dan Afiliasinya di Indonesia 

KAP Big Four KAP Afiliasi Big Four di Indonesia 

Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

Indonesia 

 

KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan 

(2011 – 2015) berubah menjadi KAP 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan 

Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler (KPMG) Indonesia 
Siddharta Widjaja dan Rekan 

Deloitte Touche Tohamatsu Limited 

Indonesia 

 Osman Bing Satrio dan Eny (2011-2015) 

berubah menjadi Satrio Bing Eny dan 

Rekan 

Ernst dan Young (EY) Indonesia 

KAP Purwantono, Suherman dan Surja 

(2011 - 2015) berubah menjadi 

Purwantono, Sungkoro & 

Surja 

Sumber : (Manto dan Mdana, 2018) dan google search engine 

 

 



45 
 

3.3.6. Variabel Kontrol  

Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yang dapat 

memprediksi stock price crash dan digunakan untuk mengurangi kesalahan pada 

variabel. Variabel kontrol digunakan untuk menjaga agar pengaruh variabel 

independen terhadap dependen tidak dipengaruhi variabel lain. Seperti penelitian 

sebelumnya yang menggunakan variabel sebagai berikut : ukuran perusahaan, 

profitabilitas, tingkat hutang dan pertumbuhan penjualan (Callen dan Fang, 2017) 

dan (Butar-butar, 2017). Pengukuran masing-masing variabel sebagai berikut : 1) 

Ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan total aset yang diubah dalam bentuk 

logaritma natural (Ln). 2) Profitabilitas (ROA) diukur dengan rasio laba bersih 

terhadap total aset. 3) Pertumbuhan penjualan (GROWTH) diukur dengan selisih 

penjualan tahun berjalan dengan penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. 

4) Tingkat hutang (LEV) diukur dengan rasio total utang terhadap total aset. 

3.4. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk 

menggambarkan keadaan data seperti minimum, maksimum, dan rata-rata. 

Sementara untuk menguji data tersebut peneliti menggunakan regresi bergdana 

dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau 

hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Didalam regresi bergdana harus terpenuhinya uji asumsi klasik yaitu, uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdastisitas, uji autokorelasi. 
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3.4.1. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini berperan mendeskripsikan data 

dari variabel dependen yaitu stock price crash dan variabel independen seperti 

independensi dewan komisaris, kualitas laporan keuangan (yang diproksikan 

sebagai transparansi laporan keuangan dan konservatisme), kepemilikan 

institusional, dan kualitas audit. Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi 

nilai minium, maksimum dan rata-rata dari tiap-tiap variabel yang digunakan. 

Tujuan analisis statistik deskriptif ini agar memperoleh gambaran mengenai data 

penelitian dan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Murniati dkk., (2013) normalitas bertujuan untuk menggambarkan 

apakah data yang digunakan peneliti tidak jauh menyimpang atau cenderung 

terpusat. Uji normalitas ini juga untuk menggambarkan kewajaran dan apakah 

data yang digunakan dapat menggambarkan populasi (Murniati dkk., 2013). 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan tes Shapiro-Wilk. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Murniati dkk., (2013) uji multikolinearitas untuk memprediksi 

apakah terdapat lebih dari satu hubungan linear pasti atau apakah terdapat 

hubungan antara variabel bebas dalam model regresi bergdana. Dikatakan lolos 

uji multikolinearitas jika tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dalam 

model regresi (Murniati dkk., 2013). Jadi, seharusnya variabel independen tidak 
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boleh berhubungan dengan variabel independen yang lain bukan saling 

mempengaruhi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas 

menggunakan nilai VIF (Varinace inflation factor) dan nilai Tolerance. 

3.4.2.3 Uji Heterokesdastisitas 

Menurut Murniati dkk., (2013) heterokesdastisitas adalah keadaan dimana 

keragaman variabel independen bervariasi pada data yang digunakan. Lebih 

lanjut, seharusnya error memiliki keragaman yang sama tiap-tiap sampelnya. 

Pengujian pada uji heterokesdastisitas ini menggunakan Uji Glejser. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah kolerasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel, 

korelasi ini terjadi antar waktu atau individu (Murniati dkk., 2013). Autokorelasi 

biasanya ditemui pada data time series karena sifatnya yang diurutkan menurut 

waktu. Pengujian pada uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson. 

3.4.3. Goodness of Fit Model  

Dalam kenyataan melakukan dugaan selalu memiliki risiko penyimpangan 

dari apa yang diprediksi (Murniati dkk., 2013). Karena dalam kenyataan variabel 

Y (sebagai variabel dependen) tidak hanya dipengaruhi oleh variabel X 

(independen) saja (Murniati dkk., 2013). Uji Goodness of Fit Model ini bertujuan 

untuk memprediksi apakah suatu model dapat merepresentasikan kenyataan yang 

ada, suatu model dikatakan fit jika semakin dapat menggambarkan kenyataannya 

(Murniati dkk., 2013). Ada 3 cara untuk menghitung pengujian ini yaitu, Uji F 

regresi, Uji koefisien regresi (Uji-t) dan Uji R garis regresi. 
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3.4.4. Koefisen Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa jauh model dapat 

menjelaskan variasi variabel independen (Wibowo dkk., 2013). Nilai R2 berkisar 

antara 0 sampai 1, apabila R2= 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, sedangkan jika R2= 1 berarti suatu 

hubungan yang sempurna. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka 

digunakan adjusted R square sebagai koefisien determinasi. 

3.4.5. Kriteria Penerimaan, Penolakan Hipotesis dan Variabel Kontrol 

Dalam penelitian ini, hipotesis ditentukan dengan arah tertentu, maka 

hipotesis akan diterima dan ditolak jika : 

a. Pada hipotesis                dan    memiliki nilai sig/2 ≤ 0,05 dan 

memiliki nilai   negatif maka hipotesis diterima. 

b. Pada variabel kontrol diuji dengan hipotesis satu arah. Varaibel kontrol 

dalam penelitian ini adalah Size, ROA, Growth dan Leverage. Jika Size 

ROA, Growth, Leverage memiliki nilai sig/2 ≤ 0,05 dan memiliki nilai   

negatif maka dapat disimpulkan berpengaruh signifikan. 

3.4.6. Uji Regresi Bergdana 

Dalam penelitian ini, menggunakan uji regresi bergdana yang bertujuan 

mengetahui pengaruh antar variabel. Model regresi bergdana yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

CRASH = β0 + β1IND_DEW + β2aTRANS + β2bKONSER + β3INST + 

β4AUDIT + β5SIZEjt + β6ROAjt + β7GROWTHjt + β8LEVjt + ε 
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Keterangan: 

CRASH  = Stock Price Crash 

   = Konstanta 

        = Independensi Dewan Komisaris  

      = Transparansi Laporan Keuangan 

       = Konservatisme 

     = Kepemilikan Instutisional 

      = Kualitas Audit 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

ROA   = Profitabilitas 

GROWTH = Pertumbuhan Penjualan 

LEV   = Tingkat hutang 

  = Residual Value dari model regresi 

3.4.7. Uji F Regresi  

Uji F ini digunakan untuk apakah semua variabel independen dalam 

penelitian berpengaruh terhadap variabel dependennya (Murniati dkk., 2013). 

Pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 0,05 (α). Atas dasar tersebut maka 

dapat ditentukan penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut : 

a. Nilai p ≤ 0,05 maka independensi dewan komisaris (H1), transparansi 

laporan keuangan (H2a), konservatisme (H2b), kepemilikan institusional 
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(H3), kualitas audit (H4), berpengaruh secara simultan terhadap stock price 

crash. 

b. Nilai p ≥ 0,05 maka independensi dewan komisaris (H1), transparansi 

laporan keuangan (H2a), konservatisme (H2b), kepemilikan institusional 

(H3), kualitas audit (H4), tidak berpengaruh secara simultan terhadap stock 

price crash. 

3.4.8. Uji t (Signifikansi Indiviual) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara individual antar 

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat 

kepercayaan 0,05 (α) dan akan berpengaruh jika sebagai berikut : 

b. Jika                dan    memiliki nilai sig ≤ 0,05 dan memiliki nilai 

  negatif maka hipotesis diterima. 

b. Jika                dan    memiliki nilai sig ≥ 0,05 dan memiliki nilai 

  positif maka hipotesis ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 


