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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015 hingga 

tahun 2019, kecuali perusahaan yang berada di sektor finansial, perbankan 

dan asuransi. Ketiga sektor ini dikeluarkan dari sampel karena memiliki 

karakteristik akrual yang berbeda dengan sektor-sektor yang lain. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 

kriteria-kriteria sebagai berikut:  

1.  Perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

yang dapat diakses dari sumber data yang digunakan periode 2015-

2019. 

2. Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang tidak 

termasuk dalam finansial, asuransi dan perbankan.  

3. Laporan keuangan tersedia dan dapat diunduh dari www.idx.co.id. 

Setelah menerapkan kriteria-kriteria di atas, sebanyak 1.847 observasi 

perusahaan dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Seleksi pemilihan 

sampel disajikan secara detail pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1. Seleksi Pemilihan Sampel 

Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Perusahaan Terdaftar di BEI 502 516 553 608 663 2842 

Perusahaan sektor finansial, 

asuransi dan perbankan. 

(87) (90) (93) (97) (100) (467) 

Laporan keuangan tidak tersedia 

dari sumber yang digunakan 

(16) (10) (10) (15) (29) (80) 

Perusahaan tidak memiliki data 

lengkap terkait variabel 

(121) (110) (88) (76) (53) (448) 

Total Sampel 278 306 362 420 481 1847 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2021) 

3.2.Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan melalui pihak lain atau 

media perantara.  Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni data laporan keuangan yang diperoleh melalui website www.idx.co.id 

maupun website resmi perusahaan terdaftar dan data harga saham harian.  

3.3.Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Asimetri informasi merupakan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini. Asimetri informasi merupakan kepemilikan informasi 

yang tidak setara antara manajer dan investor. Pengukuran asimetri 
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informasi menggunakan relative bid-ask spread yang diukur dengan rumus 

berikut ini: 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 =
(𝐴𝑠𝑘𝑖𝑡 − 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑡)

(𝐴𝑠𝑘𝑖𝑡 + 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑡)/2
 𝑥 100 

Keterangan:  

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 = selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan i  

𝐴𝑠𝑘𝑖𝑡    = harga ask (jual) tertinggi saham perusahaan i pada tahun t 

𝐵𝑖𝑑𝑖𝑡   = harga bid (beli) terendah saham perusahaan i pada tahun t 

Nilai bid-ask pada tahun t diambil dari rata-rata selama 12 

bulan (Januari – Desember) untuk tiap tahun periode penelitian. 

 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1.Kualitas Akrual 

Kualitas akrual dalam penelitian ini tercermin dari standar 

deviasi residual dari regresi perubahan modal kerja terhadap arus 

kas operasi cash flow operation (CFO) tahun berjalan, satu tahun 

sebelumnya, dan satu tahun ke depan. Nilai residual regresi adalah 

nilai akrual yang tidak berhubungan dengan realisasi arus kas 

sehingga standar deviasi residual ini mencerminkan kualitas akrual. 

Standar deviasi yang lebih rendah menunjukkan kualitas akrual 

yang tinggi dan demikian pula sebaliknya. Persamaan yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang 

dikembangkan oleh Dechow & Dichev (2002) dan hasil modifikasi 
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Francis et al. (2005). Persamaan yang digunakan untuk menghitung 

kualitas akrual adalah : 

𝛥𝑊𝐶 = 𝛽𝑜 +  𝛽1𝐶𝐹𝑂𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝐹𝑂𝑡 + 𝛽3𝐶𝐹𝑂𝑡+1 + 𝑒 
 

Keterangan: 

          𝛥𝑊𝐶 = working capital, 

       =𝛥𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 +𝛥𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 -𝛥𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎-

𝛥𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘+𝛥𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 

                     𝐶𝐹𝑂𝑡−1= arus kas operasi tahun t-1 

      𝐶𝐹𝑂𝑡     = arus kas operasi tahun t 

      𝐶𝐹𝑂𝑡+1 = arus kas operasi tahun t+1 

𝑒      = error 

*setiap variabel diskalakan dengan total aset  

 

3.3.2.2.Luas Pengungkapan Sukarela 

Luas pengungkapan sukarela adalah banyaknya informasi tambahan 

yang diberikan dalam laporan tahunan diluar pengungkapan wajib. 

Pengukuran luas pengungkapan sukarela dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan Sari & Juliarto (2016). Variabel luas 

pengungkapan sukarela dihitung berdasarkan jumlah item pengungkapan 

sukarela yang diungkap dalam laporan tahunan perusahan sampel yang 

dikembangkan oleh Achmad (2007), Braam & Borghans (2014), dan 

Melyana (2015) sebagai berikut: 
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Tabel 2.1. 

Item-Item Pengungkapan Sukarela  

No  

 Kategori 1 ( informasi umum perusahaan ) 

1. Pernyataan tentang tujuan umum perusahaan 

2. Struktur Organisasi lebih dari satu tingkat di bawah direksi 

3. Pernyataan strategi umum perusahaan 

4. Diskusi lingkungan persaingan 

5. Status penjualan/pendapatan 

  

 Kategori 2 ( prospek bisnis ) 

1. Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan/pendapatan tahun 

berikutnya 

2. Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya 

3. Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya 

4. Informasi tentang belanja modal yang direncanakan 

5. Informasi tentang rencana bisnis 

  

 Kategori 3 ( penelitian dan pengembangan ) 

1. Informasi mengenai kebijakan penelitian dan pengembangan 

perusahaan 

2. Informasi mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan 

3. Informasi mengenai perkiraan biaya untuk penelitian dan 

pengembangan 

4. Informasi mengenai pengembangan produk / jasa baru 

5. Informasi mengenai jumlah karyawan di bagian penelitian dan 

pengembangan 

  

 Kategori 4 ( informasi karyawan ) 

1. Informasi mengenai latar belakang pendidikan karyawan 

2. Informasi karyawan berdasarkan lini departemen 

3. Informasi karyawan berdasarkan jenis kelamin 

4. Informasi mengenai kebijakan rekrutmen karyawan 

5. Informasi mengenai kebijakan perusahaan pada pelatihan karyawan 

6. Informasi mengenai rencana program pensiun karyawan 

7. Informasi mengenai reward untuk karyawan 
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8. Informasi mengenai kejadian kecelakaan yang terjadi pada 

karyawan 

  

 Kategori 5 ( peningkatan produk dan pelayanan ) 

1. Informasi mengenai jaminan kualitas produk / jasa 

2. Informasi mengenai tanggapan perusahaan terhadap keluhan 

pelanggan 

3. Informasi mengenai sertifikasi produk / jasa 

  

 Kategori 6 ( informasi tata kelola perusahaan ) 

1. Informasi mengenai latar belakang komisaris independen 

2. Informasi mengenai jumlah anggota komite audit 

3. Informasi mengenai kegiatan komite audit 

4. Informasi mengenai kemajuan dalam tata kelola perusahaan 

  

 Kategori 7 ( informasi pelaporan tanggung jawab sosial 

perusahaan ) 

1. Informasi mengenai sponsorship untuk bidang pendidikan atau 

ilmiah 

2. Informasi mengenai sponsorship untuk bidang olahraga 

3. Informasi mengenai sponsorship untuk bidang seni dan budaya 

4. Informasi mengenai sponsorship untuk program pemerintah 

  

 Kategori 8 ( kategori finansial ) 

1. Laporan mengenai pertumbuhan penjualan 

2. Laporan mengenai EBITDA 

3. Laporan mengenai gearing ratio 

4. Laporan mengenai interest coverage 

5. Laporan mengenai earning per-share 

6. Laporan mengenai payout ratio 

  

 Kategori 9 ( manajemen risiko ) 

1. Informasi mengenai komite manajemen risiko 

2. Informasi mengenai komite manajemen aset dan liabilitas 

  

 Kategori 10 ( informasi lainnya ) 

1. Grafik indikator kinerja perusahaan 

2. Kinerja keuangan perusahaan lebih dari 3 tahun 

3. Budaya perusahaan 



 33 

4. Nama dari lima supplier atau konsumen terbaik 

Sumber : Sari & Juliarto (2016) 

 

Semakin banyak item pengungkapan sukarela yang diberikan 

perusahaan dalam laporan tahunan semakin besar indeks luas 

pengungkapan sukarela. Indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan 

sampel diperoleh dengan cara sebagai berikut :  

1. Menentukan skor pengungkapan pada suatu perusahaan 

bersifat dikotomi, sebuah item diberi skor satu (1) jika 

diungkapkan, dan nol (0) jika tidak diungkapkan.  

2. Luas pengungkapan setiap perusahaan diukur dengan 

indeks, yakni rasio total skor yang diberikan kepada sebuah 

perusahaan dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh 

dari perusahaan tersebut. 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎

=
𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 
 

 

Keterangan:  

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎 = indeks pengungkapan sukarela perusahaan; 

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛  = jumlah item yang 

diungkap perusahaan;  

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 = 46 item pengungkapan sukarela  

 

 

 



 34 

3.3.2.3.Leverage  

Leverage adalah cerminan seberapa besar sumber pendanaan berasal 

dari hutang. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar pula 

kemungkinannya perusahaan mengalami kegagalan dalam membayar 

tagihan jangka pendek dan jangka panjang. Rasio leverage dalam penelitian 

ini diukur menggunakan debt to asset ratio, yaitu : 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 
Keterangan  :  

 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  = tingkat hutang 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 = total kewajiban perusahaan 

 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡  = total aktiva perusahaan 

 

 

3.3.2.4.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang 

penilaiannya ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. 

Ukuran perusahaan diukur dengan rumus :  

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 
 
dimana :  

 

  𝑆𝑖𝑧𝑒   = ukuran perusahaan 

 

  𝐿𝑜𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 = total aktiva perusahaan 
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3.4.Metode Analisis 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah alat yang digunakan untuk 

menggambarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

asimetri informasi, kualitas akrual, leverage, dan ukuran perusahaan. 

Dengan melakukan analisis statistik deskriptif kita dapat memperoleh nilai 

mean, range, frekuensi, varian, standar deviasi, maksimum, dan minimum 

dari variabel-variabel yang diteliti. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Agar model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model 

yang baik, maka model tersebut sebaiknya memenuhi uji normalitas data 

dan terbebas dari asumsi klasik statistik yakni, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk memastikan data yang diuji 

berdistribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai 

subjek signifikannya  lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya kemiripan antara variabel independen yang dimiliki 

dengan variabel independen lain. Adanya kemiripan antar 

variabel independen dalam satu model akan menyebabkan 
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terjadinya korelasi antar variabel independen. Deteksi 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

( Variance Inflation Factor ) VIF dan tolerance, jika VIF<10 

dan tolerance > 0,1 maka dapat dipastikan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi untuk menguji adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada data yang mengandung deret 

waktu, periode t dan kesalahan periode sebelumnya (t-1) 

dalam sebuah model regresi. Uji ini dilakukan menggunakan 

Durbin Watson (DW). Jika nilai DW terletak antara batas 

atas (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasinya sama 

dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya dengan 

menggunakan uji glejser. Jika tingkat signifikansi koefisien 

regresi lebih besar dari 0,05 maka bebas dari 

heteroskedastisitas. 

3.4.3. Uji Regresi Linier Berganda 

Metode analisis regresi linier berganda digunakan sebagai kajian 

terhadap hubungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel 
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bebas. Model regresi linier yang digunakan untuk menguji hubungan antar 

variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 

SPREAD = a + β1 QLTY + β2 CSR + β3SIZE + β4LEV 

+ e 

  Keterangan :  

  SPREAD = Bid-ask spread perusahaan  

  a  = Konstanta 

  β1 – β4 = Koefisien Regresi 

  QLTY  = Kualitas Akrual 

  CSR  = Luas Pengungkapan Sukarela 

  SIZE  = Ukuran Perusahaan 

  LEV  = Leverage 

 

3.4.4. Uji Hipotesis 

Dalam melakukan pengujian hipotesis dilakukan uji statistik F untuk 

menunjukkan apakah variabel independen yang ada dalam model analisis 

dapat menjadi variabel penjelas. Pengujian ini melihat nilai probabilitas , 

jika: 

1. Ho diterima jika signifikansi > 0,05, maka Ha ditolak. Ini 

berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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2. Ha diterima jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak. Ini 

berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  
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