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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek/Subyek Penelitian  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

tahun 2010, 2011, dan 2013, 2014, pemilihan objek ini agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada setiap tipe perusahaan.  

 

B.  Jenis Data  

   Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil 

dari annual report semua perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010, 

2011, dan 2013, 2014. Tahun tersebut dipilih karena merupakan tahun 

periode sebelum dan sesudah implementasi IFRS diterapkan secara penuh 

di Indonesia yaitu tahun 2012.  

 

C.  Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Kriteria – kriteria dalam penelitian ini antara lain:  

1. Seluruh perusahaan yang listing berturut-turut di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2010, 2011, dan tahun 2013, 2014   
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2. Menyajikan data laporan tahunan yang lengkap selama periode 

penelitian  

3. Menyajikan data laporan tahunan lengkap tahun 2010, 2011 dan 2013, 

2014 secara berturut-turut.   

4. Memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan asing selama 

periode penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan 

penelusuran data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan 

perhitungan. Penelusuran data sekunder melalui metode studi pustaka, 

yaitu dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, maupun media tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian.  

Selain itu, menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan 

mengumpulkan sumber – sumber data dokumenter seperti laporan 

keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2010, 2011 

dan 2013, 2014, yang diperoleh melalui: www.idx.co.id, dan Pojok BEI 

UMY. 

 

E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian dan Alat Ukur  

   Untuk menguji hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, 

variabel–variabel yang diteliti diklasifikasikan menjadi variabel dependen, 

dan variabel independen.  

http://www.idx.co.id/
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1. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah mandatory disclosure yang merupakan 

pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi dan peraturan 

yang berlaku (Suwardjono, 2005). Identifikasi item pengungkapan 

dilakukan dengan menggunakan checklist pengungkapan wajib 

(mandatory disclosure) yang diwajibkan berdasarkan Peraturan yang 

dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 yaitu sebanyak 73 item 

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.  

Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik 

dikotomis, yaitu jika item dapat diterapkan (applicable) dalam 

perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan 

diberi skor 0. Tingkat kepatuhan mandatory disclosure dalam 

penelitian ini diperoleh dengan membagikan total klasifikasi item 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure perusahaan dengan Jumlah 

seluruh kreteria item cheklis pengungkapan yang telah di tetapkan 

BAPEPAM LK No. VIII.G.7 No. KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 

2012 sebanyak 73 item seperti yang digunakan oleh Kadir (2015).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan 

pengungkapan wajib ini adalah:  
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2. Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

memengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. IFRS Convergence   

Konvergensi IFRS dapat diartikan sebagai upaya 

menyelaraskan sebuah standar akuntansi yang dipakai di suatu 

negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan di antara 

keduanya (Chen, 2009). Pada penelitian ini, pengukuran 

konvergensi IFRS dilakukan dengan menggunakan variabel dummy 

tahun (Putri dan Widiastuti, 2015) dengan nilai 1 untuk perioda 

setelah kovergensi IFRS secara penuh yaitu tahun 2013 dan 2014, 

dan nilai 0 untuk perioda pra konvergensi IFRS, yaitu tahun 2010 

dan 2011. 

b. Jumlah Anggota Dewan Komisaris  

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisma yang 

digunakan untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan 

pada pengelola perusahaan (Suhardjanto et al., 2012).  

Jumlah dewan komisaris yang dimaksud di sini adalah 

banyaknya jumlah anggota dewan komisaris baik yang berasal dari 

internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan (Supriyono et 

al., 2014). 
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c. Jumlah Anggota Komite Audit  

Ikatan Komite Audit Indonesia (2004) dalam Widiasari dan 

Prabowo (2016) menyatakan komite audit bertugas mendampingi 

dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja 

perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan 

laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen 

resiko, serta fungsi audit internal dan eksternal, sehingga 

diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada shareholders 

karena telah menjamin adanya mekanisme pengawasan dan 

pengelolaan.  

Untuk mengukur variabel ini dilakukan dengan menghitung 

jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Supriyono et al., 

2014).  

d. Jumlah Rapat Dewan Komisaris  

Tingkat pengungkapan wajib sangat dipengaruhi oleh jumlah 

rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap 

periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya 

pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan mandatory 

disclosure oleh (Sutiyok dan Rahmawati, 2014).  

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur 

dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan 

Komisaris pada laporan tahunan perusahaan selama satu periode 

(Supriyono et al., 2014). 
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e. Kompetensi Komite Audit  

Anggota Komite Audit selain harus orang yang 

independen juga harus mempunyai pengetahuan dan keahlian 

dalam bidang keuangan dan akuntansi (Supriyono et al., 2014), 

Sehingga dapat mengawasi  pengungkapan yang sesuai dengan 

peraturan yang ada.  

Kompetensi komite audit diukur dengan menggunakan 

persentase anggota komite audit yang ahli dalam bidang 

akuntansi/keuangan (Supriyono et al., 2014) dilihat berdasarkan 

latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan.  

 

f. Jumlah Komite Manajemen Risiko  

Komite manajemen risiko (KMR) merupakan bagian dari 

komite yang memiliki fungsi sangat penting dalam perseroan 

(Wahyuni dan Harto, 2012).  

Komite Manajemen Risiko diukur dengan melihat jumlah 

Komite Manajemen Risiko yang ada pada laporan keuangan 

tahunan.  

g. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (Gabriella, 

2011). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dari 
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persentase jumlah saham yang dimiliki Institusional dari jumlah 

saham yang beredar di suatu perusahaan.   

Kepemilikan Institusional =  X 100% 

h. Kepemilikan Asing  

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh kepemilikan asing dalam bentuk badan usaha asing 

(Alvionita dan Taqwa, 2015), Variabel ini diukur dengan 

persentase kepemilikan saham asing yang menanamkan modal 

pada suatu perusahaan. Dan Apabila suatu perusahaan terdapat 

lebih dari satu pemilikan asing yang memiliki saham perusahaan, 

maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh 

saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan asing.  

Kepemilikan asing =  X 100% 

 

F. Uji Kualitas Data  

1. Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif  menyajikan data tanpa mengambil keputusan 

untuk  populasi, dengan kata lain merupakan penggambaran sebuah data 

dan tidak bermaksud menguji hipotesis, dimana data tersebut merupakan 

data yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Pengujian ini 

terdiri dari: jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, 

dan standard deviation (Ghozali, 2011).  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi
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2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya 

hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi. 

Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinearitas (Ghozali, 2011).   

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan 

memerhatikan nilai VIF (Variance Inflation Factor), dimana jika nilai 

nilai VIF < 10, maka model regresi tersebut tidak terdapat 

multikolinearitas.  

b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi (Ghozali, 2011).   

Model regresi yang baik terbebas dari autokorelasi. Untuk 

menentukan autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(Santoso, 2010) dengan kriteria: 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif  

2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif  
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c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi (Ghozali, 2011).  Untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

digunakan uji Glejser. Jika variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat maka tidak terjadi heteroskesdastisitas, yaitu apabila 

nilai signifikansinya diatas 0,05. 

d. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2011).  Pengujian dilakukan dengan 

analisis grafik dengan melihat grafik histogram dan normal 

probability plots. Untuk menghindari hasil yang menyesatkan 

menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji 

statistik, yaitu uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada 

uji K-S, nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda berganda (Multiple Regression), karena variabel 

independen dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Persamaan 

regresinya dirumuskan sebagai berikut: 
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MANDSCORE=α+β1KOIF+β2JADK+β3JAKA+β4JRDK+β5KOKA+

β6JKMR+ β7KEIN+β8KEAS +e  

Dimana: 

    = konstanta 

  = koefisien variabel 

KOIF    = Konvergensi IFRS  

JADK   = Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

JAKA   = Jumlah Anggota Komite Audit  

JRDK   = Jumlah Rapat Dewan Komisaris  

KOKA   = Kompetensi Komite Audit  

JKMR    = Jumlah Komite Manajemen Risiko  

KEIN   = Kepemilikan Institusional  

KEAS   = Kepemilikan Asing  

e   = Residual Error  

Penelitian ini melakukan pengujian tambahan paired sample t test 

yang merupakan uji beda dua sampel berpasangan yang merupakan subjek 

yang sama namun megalami perlakuan yang berbeda (Nazaruddin dan 

Basuki, 2015). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan tingkat mandatory disclosure perioda sebelum konvergensi 

IFRS (tahun 2010-2011) dan sesudah konvergensi IFRS (2013-2014).  

 Untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian hipotesis dengan 
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menggunakan alat analisis SPSS23.0. Pengujian hipotesis tersebut 

diantaranya menggunakan: 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. 

Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R2 (Ghozali, 

2011). Dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien 

determinasi harus diubah dalam bentuk persentase. Kemudian sisanya 

(100% - persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak masuk dalam model. 

2. Uji Statistik F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2011).  Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Apabila nilai 

signifikansi < α, maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

3. Uji Statistik t 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2011). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 



44 

 

 

 

(α=5%). Kriteria hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil 

dari α (0,05) dan koefisien regresi searah dengan hipotesis. 

 

 


