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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Perusahaan manufaktur sebagai objek 

penelitian ini terdiri dari 3 subsektor yaitu industri dasar dan kimia, aneka 

industri, dan industri barang konsumsi (www.idx.co.id). Perusahaan manufaktur 

merupakan perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi 

(Horngren et al, 2015). 

 Perusahaan manufaktur menjadi objek penelitian karena ketersediaan data 

yang memadai. Selain itu jumlah perusahaan manufaktur yang cukup banyak di 

Bursa Efek Indonesia diharapkan memberikan hasil penelitian yang dapat 

digeneralisasi. Menurut www.dpr.co.id, sektor manufaktur memberikan kontribusi 

terbesar dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian causal 

study. Causal study merupakan suatu studi riset yang dilakukan untuk menetapkan 

hubungan sebab akibat di antara dua variabel atau lebih (Sekaran, 2013).  
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3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

Variabel dependen merupakan variabel utama yang akan menjadi objek penelitian 

dari seorang peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah integritas 

laporan keuangan. Integritas laporan keuangan menggambarkan sejauh mana 

laporan keuangan disajikan secara benar dan jujur serta dapat diakui oleh publik 

sebagai patokan dalam pengambilan keputusan (Karo-Karo, 2012). 

Integritas laporan keuangan diukur dengan prinsip konservatisme yang 

menggunakan proksi accrual measure. Nilai accrual measure yang negatif 

mengindikasikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip konservatisme. Semakin 

negatif nilai accrual measure maka semakin konservatif akuntansi yang 

diterapkan oleh perusahaan. Pengukuran accrual measure menurut penelitian 

Gayatri dan Suputra (2013) dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

CONACCit = Tingkat konservatisme perusahaan i pada tahun t 

NIit = Net Income ditambah dengan depresiasi dan amortisasi 

perusahaan i pada tahun t 

CFOit =  Cash flow dari kegiatan operasi perusahaan i pada tahun t 

 

 

CONACCit  = NIit - CFOit 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain independensi auditor, 

kualitas audit dan corporate governance yang terdiri atas komite audit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen.   

a. Independensi auditor 

Independensi auditor berarti suatu sikap di mana auditor tidak mudah 

dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapa pun (Hardiningsih, 

2010). Independensi auditor diukur menggunakan skala rasio. 

Independensi auditor yang diproksikan dengan audit tenure diukur 

menggunakan lamanya perikatan antara auditor dengan klien (Linata dan 

Sugiarto, 2012).  

b. Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) auditor dapat 

menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan 

melaporkan dalam laporan keuangan, di mana dalam melaksanakan 

tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan 

publik yang relevan (Hardiningsih, 2010). Kualitas audit diukur  

menggunakan skala nominal. Dalam penelitian ini, kualitas audit 

diproksikan dengan ukuran KAP big four dan non big four. Jika 

perusahaan diaudit oleh KAP big four maka diberi angka 1, jika tidak 

maka akan diberi angka 0 (Putra dan Muid, 2012).  
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c. Komite Audit 

Berdasarkan surat keputusan ketua Bapepam KEP-643/BL/2012, komite 

audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris. Komite audit diukur menggunakan skala rasio. Dalam 

penelitian ini, komite audit diperoleh dari jumlah anggota komite audit 

dalam suatu perusahaan (Putra dan Muid, 2012).  

d. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham institusi yang 

diperoleh dari penjumlahan persentase saham yang dimiliki oleh 

perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta 

saham pemerintah dalam maupun luar negeri (Hardiningsih, 2010). 

Kepemilikan institusional diukur menggunakan skala rasio. Dalam 

penelitian ini, kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut 

(Gayatri dan Suputra, 2013): 

 

 

e. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan besar persentase saham yang dimiliki 

oleh manajemen secara pribadi dalam perusahaan (Saputra et al, 2014). 

Kepemilikan manajerial diukur menggunakan skala rasio. Dalam 

penelitian ini, kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut 

(Saputra et al, 2014): 

Kepemilikan Institusional: 
Jumlah kepemilikan saham institusi 

          Jumlah saham beredar 
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f. Komisaris Independen 

Berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 

33/POJK.04/2014, komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komisaris 

independen diukur menggunakan skala rasio. Dalam penelitian ini, 

komisaris independen diperoleh dari jumlah anggota komisaris independen 

dalam suatu perusahaan (Putra dan Muid, 2012).  

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dapat mengganggu hubungan sebab akibat, 

tetapi dampaknya dapat dikontrol (Sekaran, 2013). Tujuan penambahan variabel 

kontrol yaitu untuk membuat model penelitian menjadi lebih baik. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan leverage.  

a.  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana diklasifikasikannya 

perusahaan menurut besar kecilnya (Mutia et al, 2011). Ukuran perusahaan 

diukur menggunakan skala ratio. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan logaritma total aset yang dimiliki suatu 

perusahaan (Saksakotama dan Cahyonowati, 2014). 

 

 

Kepemilikan 

Manajerial: 

 Kepemilikan saham manajemen secara pribadi 

                      Jumlah saham beredar 
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b. Leverage 

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajibannya (Latifah, 2015). Leverage diukur menggunakan 

skala ratio. Dalam penelitian ini, leverage diukur dengan menggunakan 

debt to equity ratio  yang dirumuskan sebagai berikut (Subramayam, 2014): 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari situs www.idx.co.id. Data sekunder adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang akan digunakan adalah laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2012-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen laporan keuangan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (terdiri dari beberapa anggota yang dipilih 

dari populasi) (Sekaran, 2013). Populasi adalah seluruh kelompok orang, 

peristiwa atau hal-hal menarik yang ingin diteliti oleh peneliti (Sekaran, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Ukuran Perusahaan = log (total aset) 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang

Total Ekuitas
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Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2014. 

 Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive 

sampling method merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dimana anggota-anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga 

dapat mewakili sifat-sifat populasi (Gayatri dan Suputra, 2013). Kriteria 

pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dikategorikan 

sebagai perusahaan manufaktur dari 3 subsektor yaitu industri dasar dan 

kimia, aneka industri dan konsumsi untuk periode 2012 sampai dengan 2014.  

2. Menerbitkan laporan keuangan pada 31 Desember dan telah diaudit oleh 

auditor independen untuk periode 2012 hingga 2014.  

3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah untuk periode 2012-

2014.  

4. Menyajikan data mengenai kepemilikan manajerial selama tahun 2012-2014. 

5. Menyajikan data mengenai kepemilikan institusional di atas 5% selama tahun 

2012-2014. 

6.  Menyajikan data mengenai komite audit selama tahun 2012-2014.  

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskripif 

Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range. Mean adalah jumlah seluruh angka pada data 
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dibagi dengan jumlah data yang ada. Standar deviasi adalah suatu ukuran 

penyimpangan. Minimum adalah nilai terkecil dari data sedangkan maksimum 

adalah nilai tebesar dari data. Range merupakan selisih nilai maksimum dan 

minimum.  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal.  Penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik yaitu 

Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai signifikansi pada tabel 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari 

0,05 maka data yang dihasilkan tidak terdistribusi normal. Data yang tidak 

terdistribusi normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Untuk 

menormalkan data, terlebih dahulu mengetahui bentuk grafik histogram dari 

data yang ada. Berdasarkan grafik histogram maka dapat diketahui bentuk 

transformasinya. Berikut ini merupakan bentuk transformasi yang dapat 

dilakukan sesuai dengan grafik histogram: 

Tabel 3.1 

Bentuk Transformasi Data 

Bentuk Grafik Histogram Bentuk Transformasi 

Moderate Positive Skewness SQRT (x) atau akar kuadrat 

Substansial Positive Skewness LG10(x) atau logaritma 10 atau LN 
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Severe Positive Skewness bentuk L 1/x atau inverse 

Moderate Negative Skewness SQRT (k-x) 

Substansial Negative Skewness LG10(k-x) 

Severe Negative Skewness bentuk J 1/(k-x) 

Keterangan: 

k= nilai tertinggi (maksimum) dari data mentah x 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013), uji multikolonieritas bertujuan unuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol.  

  Pengujian multikolonieritas ditentukan dengan nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai VIF diperoleh dari 1/Tolerance. Dasar pengambilan keputusan 

yang menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau nilai VIF ≥10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas 

yang masih dapat ditolerir.  
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3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu dengan yang lainnya.  

 Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW 

test). DW test hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. 

Dasar pengambilan keputusan untuk autokorelasi yaitu dengan 

membandingkan nilai d berdasarkan tabel di bawah ini (Ghozali, 2013): 

Tabel 3.1 

Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du  

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4-du 
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3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 

linear berganda. Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013) menyatakan bahwa 

secara umum analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen, 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi 

atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen 

yang diketahui.  

Hasil dari analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai 

variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung 

dengan 2 tujuan sekaligus yaitu meminimumkan penyimpangan antara nilai 

aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada 

(Tabachnick, 1996 dalam Ghozali 2013).  
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Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

 

Keterangan: 

CONACCit = Integritas Laporan Keuangan yang diukur dengan 

 accrual measure perusahaan i pada tahun t 

α  = Konstanta 

β1 – β5it = Koefisien regresi perusahaan i pada tahun t 

X1it  = audit tenure perusahaan i pada tahun  t 

X2it = ukuran KAP perusahaan i pada tahun t 

X3ait = komite audit perusahaan i pada tahun t 

X3bit = kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t 

X3cit = kepemilikan manajerial perusahaan i pada tahun t 

X3dit = komisaris independen perusahaan i pada tahun t 

X4it = log total aset perusahaan i pada tahun t 

X5it = debt to equity ratio perusahaan i pada tahun t 

e = eror 

3.6.3.2 Koefisien Determinasi 

Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu mendeskripsikan kekuatan 

hubungan antara dua variabel baik yang skala ukurnya adalah interval 

maupun rasio (Lind et al, 2010). Klasifikasi koefisien korelasi (Sugiyono, 

2010): 

CONACCit= α + β1X1it + β2X2it  + β3aX3ait + β3bX3bit + β3cX3cit + β3dX3dit 

 + β4X4it  + β5X5it + e 
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,1999 Sangat rendah 

0,20 – 0,3999 Rendah 

0,40 - 0,5999 Sedang 

0,60 – 0,7999 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

  Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi    pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol hingga 

satu. Nilai    yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen yang lemah. Nilai    yang 

mendekati satu menunjukkan variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  

3.6.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik F menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 

ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan bila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka seluruh variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.6.3.4 Uji Statistik t 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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