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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

 

 

3.1   Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk keperluan analisis dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 untuk keperluan analisis 

data. Data diperoleh dari website Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id)  

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dimana penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari bebagai 

sumber antara lain data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011, 

dari literatur, jurnal-jurnal dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, 

yaitu pemilihan anggota sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu 

atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sampel tersebut. 

http://www.idx.co.id/
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Kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan tersebut terdaftar di BEI pada  tahun 2011  

2.  Perusahaan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara 

lengkap. 

3. Perusahaan tidak dalam proses delisting. 

4. Perusahaan tidak menggunakan mata uang asing dalam laporan 

keuangannya 

5. Perusahaan memiliki informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel merupakan sesuatu yang dijadikan titik fokus sebagai obeyek penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan empat variabel 

independen. 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

3.4.2 Keberadaan RMC  

Keberadaan RMC dalam penelitian ini, diukur dengan cara yaitu Perusahaan yang 

mengungkapkan keberadaan RMC dalam laporan tahunannya diberikan nilai satu 

(1), sebaliknya nilai nol (0) (Subramaniam, et al., 2009). 

3.4.3 Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ukuran Dewan Komisaris Independen   

Ukuran dewan komisaris independen  adalah jumlah dewan komisaris independen 

yang dimiliki oleh perusahaan. Dihitung dengan membagi jumlah komisaris 

independen dengan keseluruhan jumlah komisaris kemudian dikalikan dengan 

100%. 
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2. Auditor  big four   

Dalam penelitian ini Auditor  big four  dinyatakan dengan apakah auditor yang 

digunakan oleh perusahaan termasuk dalam Big Four atau tidak. 

 Perusahaan yang menggunakan KAP Big Four sebagai auditor eksternalnya 

diberikan nilai satu (1) dan sebaliknya diberikan nilai nol (0)  

(Subramaniam, et al., 2009). 

 

3. Kompleksitas  

Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlahkan 

segmen usaha yang yang dimiliki perusahaan (Subramaniam, et al.,  2009). 

 

4. Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma 

natural total asset( ln total asset ) yang dimiliki perusahaan (chen, et al., 2009 

dalam Andarini dan Januarti (2010). 

3.5 Alat Analisis  

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate 

dengan menggunakan regresi logistik (logistic regretion), yang variabel terikatnya 

merupakan non metrik dan variabel bebasnya merupakan metrik (nominal).  

Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap satu variabel dependen yang merupakan variabel 

dummy.  Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas 

dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2007). 
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Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah 

sebagai berikut: 

logit (RMC) = α + β1(BOARDSIZE) + β2(BIGFOUR)  

  + β3(BUSSEGMENT) + β4 (SIZE ) + e.  

Dimana :  

RMC    = Keberadaan RMC (variabel dummy).  

α   = Konstanta. 

BOARDSIZE  = Ukuran dewan komisaris independen. 

BIGFOUR  = Variabel dummy  auditor eksternal perusahaan. 

BUSSEGMENT = Kompleksitas  

Size   =Ukuran perusahaan 

e   = error 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang diukur pada sampel. Analisis 

statistik deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Uji  Model Fit 

Uji model fit digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit 

atau tidak terhadap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  
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Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka Ho harus diterima atau Ha 

harus ditolak (Ghozali, 2007).  Statistik yang digunakan berdasarkan metode 

maximum likelihood. Metode maximum likelihood adalah mencari koefisien 

regresi sehingga probabilitas kejadian dari variabel dependen bisa setinggi 

mungkin atau semaksimal mungkin. Besarnya probabilitas yang memaximumkan 

kejadian ini disebut log of Likelihood (LL). Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, -2 dikalikan dengan LL sehingga menjadi -2LL.  

Semakin kecil nilai -2LL, yang memiliki nilai minimum 0, maka semakin baik 

model dan sebaliknya semakin besar nilai -2LL semakin kurang baik model. 

b. Uji  Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini untuk menguji hipotesis nol 

bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Adapun 

hasilnya jika (Ghozali, 2007): 

a. Jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow ≤ 0,05, artinya ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit 

model tidak baik karena model tidak dapat memperbaiki nilai observasinya. 

b. Jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow > 0,05, artinya model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima 

karena fit dengan data observasinya. 
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c. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Estimasi parameter dapat dinilai melalui koefisien regresi dari masing-masing 

variabel yang diuji apakah menunjukkan bentuk suatu hubungan antar variabel 

dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sign) untuk 

melakukan pengujian hipotesis.  Pengujian hipotesis pada regresi logistik 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 5%.  Kriteria penerimaan 

atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai p-value. Keputusan 

berdasarkan probabilitas sebagai berikut: 

a. Jika p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak  

b. Jika p-value < 0,05 maka hipotesis diterima 

 

 


