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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan objek yang dipakai pada penelitian (Sugiyono, 2008). 

Populasi yang digunakan yaitu Bursa Efek Indonesia atau (BEI) dari tahun 2015 – 

2019 sebagai populasi untuk diteliti. 

 Menurut Sugiyono, (2008) adalah bagian dari populasi. Penelitian ini 

menggunakan pemilihan perusahaan sebagai sampel dengan metode purposive 

sampling yang dipilih dengan kriteria tertentu, yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

2. Laporan keuangan yang menggunakan nilai mata uang rupiah. 

3. Laporan keuangan bisa diakses. 

4. Data yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan variabel diteliti. 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian 
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3.2.  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1.   Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti data yang dibutuhkan 

telah dipublikasikan secara tidak langsung, selain itu penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. 

 

3.3.   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1.  Variabel Dependen 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linsley dan Shrives (2006), 

pengungkapan risiko merupakan suatu aspek penting yang dibutuhkan setiap 

perusahaan. Pengungkapan risiko yang ada di laporan tahunan suatu perusahaan bisa 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan pengelolaan terhadap risiko. 

 Pengungkapan risiko bisa dianalisis dengan metode content analysis. Content 

analisis yaitu metode penelitian yang menggunakan suatu prosedur untuk membuat 

kesimpulan valid berdasarkan teks. Pengungkapan risiko ini bisa diukur dengan 

melihat jumlah kalimat yang didalamnya mengandung informasi dalam laporan 

tahunan, sedangkan tingkat pengungkapan irisko bisa dinilai dengan rumus proporsi 

pengungkapan yang dilakukan pada total pengungkapan. 
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3.3.2.  Variabel Independen 

1. Jumlah Komite Audit 

 Variabel independen dalam penelitian ini yang pertama adalah jumlah komite 

audit. Komite audit menurut Oktarina, (2015) memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam memberikan pendapat yang berhubungan dengan laporan maupun hal – hal 

lain untuk disampaikan ke direksi. Komite Audit dalam pelaksanaannya sesuai 

dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004. Komite audit dalam suatu 

perusahaan sekurang-kurangnya satu orang dewan komisaris dan 2 anggota lain, jadi 

dalma pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya komite audit dalam suatu 

perusahaan ada tiga orang. Dalam melakukan perhitungan jumlah komite audit, dapat 

dilihat pada bagian tata kelola perusahaan di laporan tahunan perusahaan tersebut.  

 

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 

 Variabel independen yang kedua adalah Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. 

Frekuensi Rapat adalah jumlah rapat yang dilaksanakan oleh dewan komisaris selama 

satu tahun. Frukuensi Rapat dapat diukur dengan melihat jumlah rapat internal yang 

dilakukan oleh dewan komisaris suatu perusahaan selama satu tahun. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) dalam 

Suhardjanto et al., (2012) bahwa informasi frekuensi rapat dewan komisaris dapat 

diketahui dengan melihat laporan tahunan pada bagian tata kelola perusahaan. 
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3. Kualitas Auditor 

 Variabel independen yang ketiga adalah Kualitas Auditor, dimana dalam 

pengungkapan risiko Kualitas Auditor adalah factor penting. Perusahaan yang 

memiliki auditor dengan kualitas dan kinerja yang baik, dapat mengungkapan risiko 

lebih baik. Kualitas auditor suatu perusahaan dapat diukur menggunakan variabel 

dummy, variabel ini bisa dilakukan dengan melakukan pengkodean. Perusahaan yang 

diaudit oleh KAP local yang berafiliasi dengan Big Fourakan diberikan kode 1, 

sebaliknya jika perusahaan diaudit oleh perusahaan tidak internasional (non-Big 

Four) maka diberi kode 0. KAP Big Four merupakan KAP terbesar yang sudah 

tersebar di seluruh negara, namun untuk KAP non-Big Four merupakan KAP kecil 

yang beroperasi secara domestik. 

Tabel 3.2. Daftar KAP  

N

o 
Keterangan 

1. Ernst and Young berafiliasi KAP Purwantono, Suherman & Surja 

2. Deloitte Touche Tohmasi berafiliasi KAP Osman Bing Satrio dan Rekan 

3. PriceWaterhouse Coopers berafiliasi KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan 

4. KPMG berafiliasi KAP Siddharta & Widjaja 

 

3.3.3.   Variabel kontrol 

1.  Ukuran perusahaan 

 Menurut Taures, (2011) Ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya 

perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset. 

Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka modal yang ditanam akan 
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semakin besar. Dalam pelaksanaannya Ukuran perusahaan bisa dinilai menggunakan 

log of total assets, dimana pengukuran ini bisa digunakan untuk mengurangi 

perbedaan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukurann perusahaan 

yang tetrlalu kecil. Pengukuran ini bisa membentuk menjadi logaritma natural yang 

bertujuan agar data total asset dapat berditribusi dengan normal. 

Size = Logaritma Natural Total Aset 

 

2. Leverage 

 Leverage merupakan tingkatan yang dapat digunakan untuk melihat sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam pembiayaan investasi dengan mendasarkan pada 

proporsi penggunaan utang (Endrian, 2010 dalam Taures, 2011). Leverage dapat 

diukur dengan menggunakan debt to eguity ratio atau DER.  

 

4. Likuiditas 

 Likuiditas merupakan indikator yang bisa mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Likuiditas bisa dihitung 

menggunakan current ratio. 

 

3.4.  Metode Analisis Data 

3.4.1.   Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan data dari variabel dependen yaitu pengungkapan risiko serta variable 
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independennya antara lain komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kualitas 

auditor, struktur kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas 

dan keberadaan komite manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif untuk memperoleh nilai minimum dan maksimum, nilai rata – rata (mean) 

data, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Pengujian statistik deskriptif ini 

bertujuan untuk memperjelas karakteristik secara umum dalam setiap variabel 

sehingga mudah dipahami secara kontekstual (Agustina dan Ratmono, 2014) 

3.4.2.  Uji Model Fit 

 Menurut Ghozali, (2011) Uji model fit dilakukan untuk menguji apakah 

semua variabel independen dimasukkan secara bersamaan terhadap variabel 

dependen akan berpengaruh. Uji model fit wajib dilakukan sebelum melakukan 

pengujian hipotesis supaya model regresi fit, sehingga bisa digunakan untuk 

pengujian yang dibutuhkan. Jika dalam pelaksanaannya Uji Model Fit Sig F<0,05 

maka model fit. 

 

3.4.3.  Uji Koefisien Determinasi  

 Pengujian koefisien determinasi dalam model ini adalah hasil Adusted R 

Square. Dimana nilai variasi dalam variabel dependen pengungungkapan risiko 

perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi variabel yang terkait dalam model regresi 

yaitu komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kualitas auditor, ukuran 

perusahaan, leverage dan likuiditas. Dalam pengujiannya Uji Koefisien Determinasi 

menggunakan Adjust R Square, dalam determinasi ini memiliki fungsi untuk 
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mengukur tingkat keyakinan dalam menambahkan variabel independen yang tepat, 

serta menambahkan daya prediksi model. Adjust R Square jika di ukur tidak akan 

pernah melebihi nilai R Square, bahkan bisa turun jika mengalami penambahan 

variabel independen yang diperlu digunakan. (Ghozali, 2011). 

 

3.4.4.  Pengujian Hipotesis 

1. Menyatakan Hipotesis 

 Berikut adalah persamaan penelitian ini. 

RISK = β0 + β1KOMITE + β2FRDK + β3AUD + β4SIZE + β5DER + β6CR + e 

β0 = konstanta  

β1 – β6 = koefisien  

RISK = pengungkapan risiko 

KOMITE = jumlah komite audit 

FRDK = frekuensi rapat dewan komisaris 

AUD = kualitas auditor 

SIZE = ukuran perusahaan 

DER = leverage 

CR = likuiditas 

e = Eror (tingkat kesalahan) 

 Berikut adalah hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. 

H01: β1 ≤ 0 → Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

Ha1: β1> 0 → Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 
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H02: β2 ≤ 0 → Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan risiko. 

Ha2: β2> 0 → Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko. 

H03: β3 ≤ 0 → Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 

Ha3: β3 > 0 → Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

 

2. Memilih pengujian statistik 

 Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda dengan satu variabel dependen, tiga variabel independen dan tiga variabel 

kontrol. Model regresi bisa dipakai menjadi estimacy tool yang tidak bias, tidak ada 

heteroskedastistas, tidak ada multikolinearitas yang sempurna, tidak ada autokorelasi 

antar unsur pengganggu dan model regresi adalah linear dalam parameter  apabila 

sudah sesuai kriteria BLUE (best linear unbiased estimator) (Murniati dkk., 2013:59-

60). 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah data yang 

digunakan untuk pengujian hipotesis, merupakan data empiris yang 

memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistikmerupakan suatu 

fenomena (gejala) yang terjadi secara wajar dengan kecenderungan berpola. 

Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, dengan nilai probabilitas (sig) 
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Kolmo+gorov-Smirnov> 0,05 dapat dikatakan normal (Murniati dkk., 

2013:62). 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dapat digunakan untuk melihat keragaman 

variable independen pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci yang 

ada pada metode regresi adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama 

pada setiap sampelnya. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig. > 

0,05 (Murniati dkk., 2013:65). 

 

c. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berkenaan dengan adanya lebih dari satu hubungan 

linear pasti. Multikolinearitas dapat menyebabkan regresi tidak efisien ataupun 

penyimpangannya besar (Gujarati, 2012 dalam Murniati dkk., 2013). 

Multikolinearitas bisa dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Suatu model regresidapat dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0,1 

dan nilai VIF ≤ 10 (Murniati dkk., 2013:71). 

 

d. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variabel 

dengan waktu dan individu. Pada umumnya kasus autokorelasi seringkali terjadi pada 

data time series, yang berarti kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu. Data atau 
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observasi yang dilakukan pada satu waktu tertentu (t), sehingga tidak dapat menjadi t-

x (Murniati dkk., 2013:66-67). Menggunakan Uji Glejser. Pengambilan keputusan 

(Murniati dkk., 2013:95): 

1. Tidak terjadi autokorelasi jika dU < DW < (4-dU) 

2. Terjadi autokorelasi positif jika DW < dL 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika DW > (4-dU) 

4. Tanpa keputusan jika dL < DW < dU atau (4-dU) < DW < (4-dL) 

 

3. Memilih tingkat keyakinan 

 Dalam penelitian ini, tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95%, artinya 

tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 5 %. Karena hipotesis memiliki arah 

positif (one tailed), maka digunakan pengujian satu sisi (α=5%) dengan t tabel 

+1,645. 

 

4. Menghitung nilai statistik 

 Digunakan SPSS sebagai program komputer dalam menghitung nilai statistik 

dari semua data yang telah diperoleh.  

 

5.  Mendapatkan nilai uji kritis 

 Digunakan SPSS sebagai program yang membantu analisa data. 

6. Menginterpretasikan hasil 

 Berikut adalah intepretasi hasil dalam penelitian ini. 
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a. H1 diterima jika nilai t hitung variabel KOMITE > t tabel (+1,645) dan β1>0, 

artinya jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

risiko. 

b. H2 diterima jika nilai t hitung variabel FRDK > t tabel (+1,645) dan β2>0, 

artinya frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan risiko. 

c. H3 diterima jika nilai t hitung variabel AUD > t tabel (+1,645) dan β3>0, 

artinya kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


