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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun  

2013-2017. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan metode purposive sampling dengan menentukan kriteria tertentu 

untuk dijadikan sampel penelitian. Dan kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

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

2. Laporan keuangan perusahaan dapat diakses dari sumber data 

3. Komponen data yang digunakan untuk penelitian lengkap selama periode 

pengamatan termasuk kepemilikan saham institusional, kualitas audit, ukuran  

komite audit, komite remunerasi. 
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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 435 457 451 450 452 2245 

2. Laporan Tahunan 

yang tidak tersedia 

dari sumber data yang 

digunakan (39) (57) (25) (87) (78) (286) 

 Total Sampel 396 400 426 363 374 1959 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

3.2. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

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

sekunder adalah data yang diperoleh dari perantara atau dapat diambil dari data 

yang sudah ada, sehingga peneliti cukup melakukan pengumpulan data guna 

untuk bahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2017. 

Dan sumber data pada penelitian ini berasal dari IDX Statistik / situs BEI 

(www.idx.co.id). 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Kepemilikan saham institusional 

Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar 

negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 

http://www.idx.co.id/
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dalam Winanda 2009). Pada penelitian ini diukur dengan prosentase jumlah 

kepemilikan saham institusional dalam sebuah perusahaan. 

2. Ukuran komite audit 

Komite audit adalah sejumlah anggota Komite Audit perusahaan yang 

tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari 

manajemen. Ukuran komite audit diukur dengan jumlah komite audit. 

3. Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas Audit 

dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu KAP yang bergabung 

dengan KAP Big 4 dan KAP yang tidak bergabung dengan KAP Big 4. 

Variabel ukuran KAP dalam penelitian ini adalah variabel dummy. Yaitu 

dengan memberikan kode 1 apabila peusahaan tersebut telah di audit oleh 

KAP Big 4 dan kode 0 apabila perusahaan tersebut telah di audit oleh 

perusahaan oleh KAP yang tidak terdaftar pada KAP Big 4.  

Adapun auditor yang termasuk dalam kelompok The Big 4 yaitu: 

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

Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman 

Bing Satrio & Rekan. 

b) Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & 

Sandjaja Purwantono. 

c) Klynveld Peat Marwick Goerdeler yang berafiliasi dengan Siddharta & 

Widjaja. 
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d) Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto 

Sahari & Rekan. 

4. Komite Remunerasi 

Komite Remunerasi adalah komite bagian pemberian remunerasi / gaji 

kepada managemen kunci dari perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan 

pengukuran variabel dummy, yaitu 1 untuk perusahaan yang memiliki komite 

remunerasi  dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite remunerasi. 

5. Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci 

Pengungkapan kompensasi manajemen kunci merupakan data yang 

diungkapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan kompensasi 

manajemen kunci. Pengungkapan kompensasi diukur dengan menggunakan 

variabel dummy, yaitu: 

a) Skor 0 diberikan apabila perusahaan tidak mengungkapkan 

kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. 

b)  Skor 1 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan kompensasi 

manajemen kunci di laporan keuangan. 

6. Profitabilitas 

Profitabilitas atau kemampuan laba merupakan kemampuan perusahaan 

didalam menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan variabel kontrol.  

Profitabilitas diukur dengan ROA = Laba bersih / total aset. 
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7. Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam membayarkan seluruh kewajibannya. 

Leverage merupakan variabel kontrol.   

Leverage diukur dengan DER = Total hutang/ total ekuitas. 

8. Size (Ukuran perusahaan) 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan 

yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, 

beban pajak dan lain-lain. Ukuran perusahaan (size) merupakan variabel 

kontrol.   

Ukuran perusahaan diukur dengan Size = LN Total Aset 

 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Metode statistik deskriptif adalah suatu statistik yang dapat memberikan 

gambaran tentang variabel yang di teliti. Dan variabel – variabel dalam penelitian 

ini adalah kepemilikan saham institusional, ukuran komite audit, kualitas audit 

dan komite remunerasi 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 
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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. 

 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) 

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. 

Nagelkereke R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell R 
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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 

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. Ghozali (2013) mengemukakan bahwa asumsi multivariate normal 

distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel independen (variabel bebas) 

merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial 

(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: 

Man_Kunci= β0 + β1 Kep_Inst + β2 Kom_Aud + β3 Kual_Aud + β4 Kom_Rem + 

β5 Profit + β6 Lev + β7 Size + e 
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Keterangan: 

Man_Kunci  = Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci (dummy 

variable) 

β0    = Konstanta 

β1... β7   = Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

Kep_Inst  = Kepemilikan Saham Institusional 

Kom_Aud  = Ukuran Komite Audit 

Kual_Aud  = Kualitas Audit 

Kom_Rem  = Komite Remunerasi 

Profit    = Profitabilitas 

Lev    = Leverage 

Size    = Ukuran perusahaan (Size) 

e    = Error  

  Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua 

variabel independen 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 

 


