
32 

 

BAB III 

 

3.1 Populasi dan sampel  

Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan 

keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun terakhir 

dimulai dari tahun 2013-2017. Metode pemilihan sample yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Yaitu dengan menentukan 

kriteria tertentu untuk dijadikan sample dalam penelitian. Adapun kriteria 

yang digunakan antara lain : 

1. Perusahaan terdaftar di BEI dan melakukan publikasi selama tahun 

pengamatan yaitu 2013 – 2017  

2. Laporan keuangan tersedia lengkap dan dapat diakses dari sumber yang 

digunakan.  

3. Memiliki kepemilikan manajerial, memiliki kepemilikan institusional. 

Tabel 3.1 Pemilihan sample  

Kriteria Pengambilan Sampel 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 478 498 511 525 555 2.567 

Data annual report tidak tersedia dari sumber 

yang digunakan 
(57) (40) (45) (51) (39) (232) 

Perusahaan tidak memiliki kepemilikan 

manajerial 
(290) (285) (251) (223) (234) (1.283) 

Perusahaan tidak memiliki kepemilikan 

institusional 
(102) (93) (55) (30) (15) (295) 

Total Sampel 29 80 160 221 267 757 

Sumber : Data yang diolah (2019) 
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3.2 Jenis dan sumber data  

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

sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau dari 

perantara.Peneliti cukup mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan 

dari berbagai sumber.Sumber data yang digunakan diambil dari website 

Bursa Efek Indonesia dan www.idx.co.id. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.Pengungkapan 

manajemen kunci adalah data yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

mengenai kompensasi yang diterima manajemen kunci dalam bentuk 

nominal atau dalam bentuk natura. Sedangkan anggota manajemen kunci 

adalah orang-orang yang berada dalam jajaran top manajemen dimana 

mereka memiliki kewenangan untuk bertanggungjawab terhadap 

pengambilan keputusan perusahaan, merencanakan strategi dan 

mengendalikan aktivitas perusahaan termasuk seluruh anggota Dewan 

Komisaris dan direksi perusahaan , dengan kata lain personil manajemen 

kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Pengungkapan 

kompensasi manajemen kunci diukur dengan menggunakan variabel 

dummy sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/
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1. Skor 0 diberikan bila perusahaan tidak mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci dalam laporan keuangan. 

2. Skor 1 diberikan bila perusahaan mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan.  

 

3.3.2 Variabel Independen  

3.3.2.1 Kepemilikan manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, 

manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara 

langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan dan diukur dengan 

kepemilikan manajerial perusahaan I pada tahun t  (purwadari dan 

purwanto, 2012). Pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan 

persetase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dibanding 

total keseluruhan saham yang beredar.  

   Manajerial i = 
                       

                       
  100 % 

3.3.2.2 Kepemilikan institusional  

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi baik yang bergerak di bidang keuangan, meliputi perusahaan 

asuransi , bank, dana pensiun, dan investment banking, atau non 

keuangan atau badan hukum (Mayresa, 2017). Kepemilikan 

institutional diukur dengan indikator persentase jumlah saham yang 

dimiliki institusi dari seluruh modal saham perusahaan (Bangun et al, 

2012). 
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Institusional i = 
                        

                       
 × 100 % 

3.3.2.3 Kualitas audit  

Kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan 

dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien 

(Watkins et al , 2004). Kualitas audit diukur dengan ukuran KAP. 

Ukuran KAP dibedakan menjadi dua , yaitu KAP lokal yang berafiliasi 

dengan KAPBig 4 dan KAP lokal yang tidak berafiliasi dengan  KAP 

Big 4. KAP Big 4 yang berafiliasi dengan KAP lokal di 

Indonesiameliputi : 

a) Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan KAP 

lokal Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & 

Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan. 

b) Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan dengan KAP lokal 

Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Purwantono. 

c) Klynveld Peat Marwick Goerdeler yang berafiliasi dengan dengan 

KAP lokal Siddharta & Widjaja. 

d) Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang berafiliasi dengan dengan 

KAP lokal Haryanto Sahari & Rekan. 

Pengukuran terhadap variabel kualitas audit menggunakan variabel 

dummy. Dimana skor 1 diberikan apabila KAP tersebut merupakan 

KAP Big four, sedangkan apabila KAP bukan Big four maka diberi skor 

0.  
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3.3.2.4 Frekuensi rapat komite audit  

Frekuensi rapat komite audit adalah jumlah rapat yang 

diselenggarakan komite audit. Frekuensi rapat komite audit diukur 

melalui jumlah rapat komite audit yang  perusahaan laksanakan dalam 

setahun.  

 

3.3.2.5 Komite Tata Kelola  

 Komite kebijakan tata kelola perusahaan adalah komite yang 

dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk 

membantu dewan komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai 

konsistensi penerapannya (Surat edaran OJK, 2014).Komite tata kelola 

diukur dengan variabel dummy.Apabila memiliki komite tata kelola 

perusahaan maka diberi nilai 1 dan apabila tidak memiliki diberi nilai 0. 

 

3.3.3 Variabel Kontrol  

1. Leverage  

 Leverage rasio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Leverage untuk mengukur 

kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban 

finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Pengukuran leverage  

menggunakan rasio utang (debt ratio) karena rasio ini menekankan pada 
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peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan 

prosentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang.  

DEB RATIO = 
                       

                      
 

2. Profitabilitas  

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang 

ada seperti kegiatan penjualan kas, modal dan sebagainya seperti yang 

diungkapkan oleh Gitman (2003) dalam Purwandari (2012). Penelitian 

ini menggunakan return on assets (ROA) karena ROA dianggap dapat 

menggambarkan kemampuan profitabilitas perusahaan. 

ROA = 
                         

                      
 

 

3. Ukuran perusahaan  

 Ukuran perusahaan dalam artian umum adalah pengelompokan 

perusahaan kedalam beberapa kelompok melalui sebuah skala, yaitu 

besar, sedang atau kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang 

dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya sebuah perusahaan yang 

didasarkan pada total asset perusahaan (suwito dan herawati, 

2005).Pada penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diproksikan 

dengan log of total asset , yaitu logaritma natural dari jumlah seluruh 

asset yang dimiliki perusahaan (Akmyga dan Farahmita, 2013).  
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3.4 Metode analisis data  

3.4.1 Statistik deskriptif  

 Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif yang 

digunakan antara lain; rata-rata (mean), minimum, maximum, dan 

standard deviasi. Dengan analisis ini pembaca akan lebih mudah 

memahami variabel-variabel yang dipakai. 

 

3.4.2 Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

logistik dengan menambahkan variabel kontrol pada persamaan 

regresi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu 

variabel independen terhadap variabel dependen.Suherman (2017) 

menjelaskan bahwa di dalam statistik, regresi, digunakan untuk 

memprediksi kemungkinan (probabilitas) dari suatu kejadian dengan data 

fungsi logit dari kurva logistik.Bentuk analisis regresi banyak 

menggunakan beberapa variabel yang berupa numerik atau 

kategoris.Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang 

digunakan ketika variabel dependen (respon) merupakan variabel 

dikotomi.Variabel dikotomi biasanya hanya terdiri atas dua nilai, yang 

mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya 

diberi angka 0 atau 1. 
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Analisis regresi logistik memiliki tujuan yang sama dengan analisis 

diskriminan, hanya lebih terbatas dalm pengkategorian variabel 

dependen, karena hanya terdiri dari dua kategori. Regresi logistik tidak 

banyak berbeda dengan analisis diskriminan.Hanya jika menggunakan 

regresi logistik tidak perlu adanya pengujian normalitas data, sehingga 

walaupun data tidak berdistribusi normal pengujian tetap dapat 

dilakukan. 

Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Pengungkapan =                                       

                                                      

 

Keterangan : 

Pengungkapan : Pengungkapan kompensasi manajemen kunci di 

laporan keuangan, variabel dummy, 1 jika 

perusahaan mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci, 0 jika perusahaan tidak 

mengungkapkan kompensasi manajemen kunci.  

 

          : Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh para 

direksi, manajemen, komisaris terhadap total 

saham perusahaan. 

 

         : Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh para 

investor institusi terhadap total saham perusahaan. 

 

       : Kualitas audit, variabel dummy, 1 jika diaudit oleh 

KAP lokal yang berafiliasi dengan KAPBig 4, 0 

jika bukan KAP Lokal yang berafiliasi dengan 

KAP Big 4. 

 

           : Jumlah pertemuan komite audit dalam satu tahun  
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       : Komite tata kelola perusahaan, variabel dummy, 1 

jika terdapat komite tata kelola dalam perusahaan, 

0 apabila tidak terdapat komite tata kelola dalam 

perusahaan. 

 

    : Profitabilitas, menggunakan ROA diukur dengan 

membagi laba bersih dengan aset.. 

 

         : Leverage, diukur dengan membandingkan hutang 

perusahaan dngan total aset perusahaan 

 

     : Ukuran perusahaan yang diukur dengan lognatural 

total aset 

 

     : Eror  

 

        : Koefisien regresi  

 

α   : Konstanta  

 

 

H0 diterima jika sig. t > 0,05 dan H0 ditolak jika sig. t < 0,05 

 

Sebelum melakukan pengujian menggunakan regresi logistik, perlu 

adanya pengujian terhadap data. Analisis ini menggunakan: 

 

3.4.3 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Kelayakan model regresi diukur dengan uji Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of fit. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fitmenguji hipotesis nol 

bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan 

antara model dengan data, sehingga dapat dikatakan fit.Menurut Ghozali (2011) 

dalam Amalia (2016) hipotesis yang digunakan dalam model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
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Ghozali (2011) dalam Suherman (2017) menjelaskan bahwa Jika nilai 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang 

dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak 

baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai 

uji Hosmerand Lemeshow’s Goodness of Fit lebih dari 0,05, maka 

hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berati model mampu untuk 

memprediksi nilai observasinya atau  model dapat diterima karena sesuai 

dengan data observasinya.   

3.4.4 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test)   

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai 

antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada saat model hanya memasukkan 

konstanta dengan -2Log Likelihood (Block Number = 0), dengan saat model 

memasukkan konstanta dan variabel bebas (block number 1). Apabila -2Log 

Likelihood (Block Number= 0) > daripada -2Log Likelihood (Block 

Number=1), maka keseluruhan model menunjukkan regresi yang baik. 

Semakin mengalami penurunan, maka model regresi semakin baik 

(Suherman, 2017). 

 

3.4.5 Koefisien Determinasi (Nagelkereke’s R square)   

Ghozali (2011) dalam Suherman (2017) menjelaskan bahwa hasil 

perhitungan dari Nagelkereke’s R Square digunakan untuk menunjukkan 

seberapa besar model yang digunakan mampu menjelaskan variabel 

dependen dengan menggunakan variabel independen pada penelitian ini. 
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Nagelkereke R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell 

R square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal 

ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell R square dengan 

nilai maksimumnya. Nilai nagelkerke’s R2 dapat dinterpretasikan seperti 

nilai R2 pada multiple regression. Nilai Nagelkerke R square bervariasi 

antara satu (1) dan nol (0), dimana apabila model semakin mendekati nilai 

1, maka model dianggap semakin goodness of fit sementara semakin 

mendekati nilai 0 maka model semakin tidak goodness of fit.   

3.4.6 Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi   

Dalam Suherman (2017) menjelaskan bahwa Pengujian koefisien 

regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

kemungkinan perusahaan mengalami restatement.Koefisien regresi 

logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-value (probability 

value). 

a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05)   

b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikansi p-value. Jika p-value (signifikan) > α, maka hipotesis 

alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value < α, maka hipotesis 

alternatif diterima 

 

 


