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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada periode 2013-2015, perusahaan bergerak di bidang 

manufaktur dan menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report).

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

berupa laporan keuangan tahunan audited perusahaan yang diterbitkan oleh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

C. Teknik pengambilan sampel

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang telah memenuhi kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu pemilihan 

sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. 

Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk dijadikan sampel adalah sebagai 

berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap 

tahun 2013 sampai tahun 2015.
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3. Perusahaan memiliki ketersediaaan data yang lengkap untuk semua variabel 

dalam jangka waktu 3 tahun

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis data adalah sekunder, maka digunakan teknik pengambilan 

data dokumentasi. Teknik dokumntasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan dan 

summary of financial statement perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah asimetri informasi, dimana 

proksi yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi tersebut mengikuti 

perhitungan spread seperti pada penelitian Wakum dan Wisadha. (2014) yang 

dihitung dengan:

SPREADit = : N

Keterangan:

∑ SPREADit = Relative Bidask (rata-rata presentase bid-ask spread dari 

saham i selama tahun t)

∑ Spread perusahaan i pada tahun t

∑ Aski,t = Harga ask (Jual) tertinggi saham perusahaan i pada bulan t

∑ Bidi,t = Harga bid (beli) terendah saham perusahaan i pada bulan t

∑ N = Jumlah bulan pada tahun t

Bidit - Askit

((Bidit + Askit)/2))
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2. Variabel Independen

a. Kualitas Auditor

Kualitas auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Dalam 

penelitian ini kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP yang dibedakan 

menjadi KAP big four dan KAP non-big four mengikuti penelitian Guna dan 

Herawaty (2010). KAP Big Four antara lain Deloitte, Price Waterhouse Coopers, 

Ernst & Young dan KPMG selain dari KAP tersebut maka disebut KAP non big-

four. Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy. Angka 

1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP big four dan 

angka 0 untuk  mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP non-big four.

b. Tenure Audit

Tenure Audit yang merupakan masa perikatan audit antara Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya. Variabel tenure Audit dihitung dengan 

menjumlah total panjang masa perikatan audit sebelum auditor berpindah 

(Almutairi et al. 2009)

c. Ukuran Perusahaan

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur besar 

ukuran perusahaan adalah nilai total aset. Nilai total aset digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilainya lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai total penjualan dan kapitalisasi pasar. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva (Daniel, 2013).
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Nilai total aset merupakan nilai keseluruhan dari aset lancar dan aset tidak 

lancar suatu perusahaan. Besarnya nilai total aset dapat dilihat dalam laporan 

keuangan neraca perusahaan.

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

3 Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi dalam penelitian ini ialah komite audit, yang 

merupakan pihak internal perusahaan yang memiliki tugas membantu Dewan 

Komisaris dalam memastikan pengawasan atas pelaporan keuangan. Sesuai 

dengan penelitian Wakum dan Wisadha (2014), proksi untuk mengukur 

keberadaan komite audit adalah sebagai berikut:

Persentase Keberadaan Komite Audit =
Jumlah komite audit

Jumlah Dewan Komisaris

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif ini memberikan gambaran atau deskripsi dari 

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

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Darma dan Basuki, 

2015). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif hanya menggunakan 

pengukuran nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.
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2. Uji Kualitas Data

Teknik analisis data yang digunakan pada pengujian hipotesis ini adalah 

regresi linier berganda. Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda, 

maka akan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yaitu pengujian mengenai 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Darma dan 

Basuki, 2015).

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat residual berdistribusi normal atau 

tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal maka digunakan pengujian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. 

Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam 

bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Jadi uji Kolgomorov Smirnov adalah uji 

beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti uji 

beda biasa, jika nilai signifikansi < 0,05 berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan, dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan. Penerapan pada uji Kolgomorov Smirnov adalah bahwa jika 

signifikansi < 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang 

signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal (Darma 

dan Basuki, 2015).
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b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji 

apakah ditemukannya korelasi antar variabel bebas (variabel independen) di 

dalam model regresi. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan 

melihat nilai VIF dan tolerance. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka 

tingkat kolonieritas dapat ditoleransi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah jika varians dari residual satu pengamatan yang 

lain berbeda. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terdapat heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas

maka dapat menggunakan uji metode Glejser, yang mana nilai sig > α 0,05 maka 

regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi 

linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukan adanya masalah autokorelasi. 

Permasalahan autokorelasi bisa terjadi pada data time series. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi. Metode pengujian yang sering 

digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji D-W) Pengambilan keputusan 

ada atau tidaknya autokorelasi dengan kriteria adalah sebagai berikut (Santoso, 

2010) :
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∑ nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

∑ Nilai D-W antara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi.

∑ Nilai D-W berada di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Untuk pengujian hipotesis ini digunakan model Moderated Regresion 

Analysis (MRA), yaitu untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderasi. Dalam 

penelitian ini variabel dependennya adalah Asimetri Informasi, sedangkan 

variabel independennya adalah Kualitas Audit, tenure Audit, ukuran perusahaan

dan variabel pemoderasinya adalah komite audit. Dari variabel-variabel tersebut 

terbentuklah persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

AI= α + β1QA +  β2 Tenure + β4 Size + β3 KomA + β5(Tenure . KomA) + e 

Keterangan :

AI : Asimetri Informasi

α : Konstanta

QA : Kualitas Audit

Tenure : Tenure Audit

Size : Ukuran perusahaan klien

KomA : Komite Audit

e : Error
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Pengujian hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan uji regresi linier 

berganda yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen (Kualitas Audit, 

Tenure Audit, Ukuran perusahaan klien) berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen (asimetri informasi) serta mengetahui variabel moderasi 

(Komite Audit) terhadap variabel independen (tenur audit) pada variabel 

dependen (Asimetri Informasi). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri 

dari uji koefisien determinasi (Adj R Square) , Uji F atau secara simultan dan Uji t

atau secara parsial. 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adj R Square)

Untuk melihat kemampuan variabel independen (Kualitas Audit, Tenure 

Audit, Ukuran perusahaan klien) dalam menjelaskan variasi variabel dependen

(asimetri informasi) maka digunakan uji koefisien determinasi. Variabel dikatakan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila besarnya adjusted R2 lebih 

besar dari 0 (nol).

2. Uji Nilai F

Untuk mengetahui pengaruh variabel (Kualitas Audit, Tenure Audit, 

Ukuran perusahaan klien) berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel 

dependen (asimetri informasi). Jika signifikasi F < α (0,05) maka terdapat 

pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.
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3. Uji nilai t

Untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap 

variabel dependen. Kriteria penerimaan hipotesis apabila besarnya signifikansi t < 

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


