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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. 

Pemilihan sampel dalam populasi ini menggunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria tertentu sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di BEI dari tahun 2013-2017. 

2. Laporan Tahunan yang tersedia dari sumber data yang digunakan. 

3. Laporan keuangan dapat diakses dari sumber data. 

4. Laporan keuangan dalam rupiah . 

5. Komponen data penelitian lengkap selama periode pengamatan untuk variabel 

pada penelitian ini. 

6. Perusahaan yang tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan 
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Tabel 3.1. Pemilihan Sampel 

No Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1. Perusahaan yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2017. 

458 435 457 451 450 2251 

2. Laporan Tahunan yang 

tidak tersedia dari sumber 

data yang digunakan 

(1) (1) (1) (3) (3) (9) 

 

 

 

3. Laporan tahunan tidak 

dapat diakses  

(43) (47) (44) (48) (52) (234) 

 

4. Laporan keuangan tidak 

dalam rupiah 

(56) (51) (39) (31) (46) (223) 

 

5 Tidak memiliki data 

tentang  variabel penelitian 

ini (rapat komite 

remunerasi) 

(220) (199) (174) (154) (128) (875) 

 

6 Perusahaan yang tidak 

mengungkapkan 

kompensasi manajemen 

kunci di laporan keuangan 

(48) (24) (27) (47) (28) (174) 

 

 Total Sampel 90 113 172 168 193 736 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 

 

3.2.Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari pihak perantara atau data sudah ada sehingga peneliti tinggal 

mengumpulkannya.Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

dari perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Sumber data berasal 

dari IDX Statistik PIPM Semarang dan situs BEI (www.idx.co.id). 

  

http://www.idx.co.id/
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3.3.Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Kepemilikan keluarga 

Keemilikan keluarga adalah perusahaan yang kepemilikannya didomniasi 

oleh keluarga (Agmyga dan Mita, 2015). Kepemilikan keluarga dikukur 

dengan prosentase kepemilikan keluarga oleh pihak keluarga dalam 

sebuah perusahaan. 

2. Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana 

perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien & et.al, 2006). 

Pada penelitian ini diukur dengan prosentase jumlah kepemilikan 

institusional dalam sebuah perusahaan. 

3. Frekuensi rapat komite remunerasi 

Frekuensi rapat komite remunerasi adalah banyaknya rapat yang dilakukan 

oleh komite remunerasi dan nominasi dalam sebuah perusahaan  dalam 

setahun (Pukthuanthong & et.al, 2014). Frekuensi rapat komite remunerasi 

diukur dengan berapa kali rapat yang dilakukan komite remunerasi dalam 

setahun yang dalam sebuah perusahaan. 

4. Kinerja keuangan 

Kinerja keuangan adalah tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dalam 

periode tertentu yang dapat dilihat dari rasio profitabilitas (Kasmir, 2008). 

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan NPM, dengan rumus: 

Laba bersih / Total penjualan 
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5. Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci 

Luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci merupakan skor dari   

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan 

perusahaan i pada tahun t (Agmyga dan Mita, 2015). Luasnya 

pengungkapan diukur dengan menggunakan skor seperti pada penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Farahmita (2012).  

Skor pengungkapan terbagi lima, yaitu: 

1. Skor 1 diberikan apabila perusahaan hanya menyajikan total kompensasi 

tanpa keterangan kategori imbalan. 

2.  Skor 2 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi 

masing-masing komisaris dan direktur. 

3.  Skor 3 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi 

dengan memberikan deskripsi/kategori imbalan. 

4.  Skor 4 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi 

dan memberikan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja. 

RS (Rentang Skala) = 4 – 1 / 2 = 1,5 

No. Rentang Skala Kategori Coding (dummy variable) 

1. 2,51-4,00 Tinggi 1 

2. 1-2,5 Rendah 0 
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3.4.Metode Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Metode statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan 

gambaran terhadap variable-variabel yang diteliti yang dapat dilihat dari rata-rata 

(mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi. 

 

3.4.2. Analisis Regresi Logistik 

3.4.2.1. Uji Hosmer dan Leweshow’s 

 Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Leweshow’s Goodness of Fit Test.  Hosmer and Leweshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak 

ada perbedaaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

Jika nilai statistik Hosmer and Leweshow’s Goodness of Fit lebih besar daripada 

0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena 

sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2013, h. 219). 

 

3.4.2.2.Uji Kelayakan Keseluruhan Model 

 Ghozali, 2013, h. 218-219 mendefinisikan Likehood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk 

menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. 

Statistik -2LogL kadang-kadang disebut likehood rasio x2 statistics, dimana x2 

distribusi dengan degree of freedom n-q, q adalah jumlah parameter dalam model. 
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 Statistik -2LogL dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel 

bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model 

fit. Selisih -2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2LogL untuk model 

dengan konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai x2 dengan df (selisih 

df kedua model). 

3.4.2.3.Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R square) 

 Nilai Nagelkerke’s R square dapat diintepretasikan seperti R2 pada multiple 

regression (Ghozali, 2013, h.219). Nilai Nagelkerke’s R square menunjukkan 

seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 

 

3.4.2.4.Pengujian Signifikan Koefisien Regresi 

 Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perpindahan KAP oleh perusahaan. Tabel klasifikasi 2 

x 2 menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah (incorrect) (Ghozali, 

2013, h.220).  Regresi yang digunakan adalah analisis Regresi Logistik. Regresi 

Logistik (Logit) dipilih karena data dalam penelitian ini berbentuk data nominal 

dan data rasio. Variabel dependen berupa data nominal dan variabel independen 

berupa data nominal, ordinal dan rasio  sehingga regresi logistik yang paling tepat 

digunakan. Gozhali (2013) mengemukakan bahwa asumsi multivariate normal 

distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel independen (variabel bebas) 

merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial 
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(nonmetrik). Dalam hal ini analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi 

normalitas data pada varibel independennya.  

 Model Logit yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y =  Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci 

β0 =  Konstanta 

β1... β4= Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

X1 =  Kepemilikan Saham keluarga 

X2 =  Kepemilikan Saham Institusional 

X3 =  Frekuensi rapat 

X4 =  NPM 

e =  Error 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α). 

1. H0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) > tingkat signifikansi 

(α). Hal ini berarti Ha ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.  

2. H0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikansi (α). Hal ini 

berarti Ha diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat diterima 
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