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III.METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan

go public yang melakukan pengungkapan informasi dalam annual report-nya dan

mempublikasikan pada website resmi perusahaan atau website BEI

(www.idx.co.id) selama tahun 2006 sampai 2010.  Data kepemilikan perusahaan

dan ROE diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD).  Data-data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kepemilikan Manajerial, komisaris

independen, komite audit dan ROE.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing

di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2006 sampai

dengan tahun 2010.  Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepemilikan

Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Return On Equity (ROE), dan

Pengungkapan Informasi.
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Metode yang digunakan dalam penarikan sampel menggunakan metode purposive

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria sebagai

berikut:

1. Perusahaan manufaktur harus tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006

sampai tahun 2010 dan menerbitkan laporan keuangan.

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan manajerial dalam

Indonesia Capital Directory Market (ICMD).

3. Perusahaaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan manajerial selama

lima tahun berturut-turut (2006 sampai 2010)

4. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap

dalam laporan keuangan tahunan (Annual Report) perusahaan yang

dipublikasikan berturut-turut selama lima tahun (2006 sampai 2010).

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dibedakan menjadi:

4.3.1 Variabel Independen

Variabel Independen dalam persamaan ini meliputi;

1. Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan saham atas perusahaan dalam penelitian ini menekankan

pada proporsi kepemilikan manajerial. Merupakan suatu bentuk mekanisme

Corporate Governance yang dapat menyamakan kepentingan pemilik, pengelola

atau manajer perusahaan maupun pihak eksternal.
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Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan saham manajerial adalah:

2. Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan

strategis dalam perusahaan serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Dalam

penelitian ini menekankan pada komposisi keberadaan komisaris independen

terhadap jumlah seluruh komisaris. Rumus yang digunakan untuk menghitung

proporsi dewan komisaris adalah:

3. Komite audit

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan Good

Corporate Governance. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang

komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal

dari luar emiten atau perusahaan publik. Rumus yang digunakan untuk

menghitung proporsi komite audit adalah:

Jumlah Komisaris Independen
=

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Saham Manajerial
=

Total Saham Beredar

Ukuran Komite Audit = Σ Jumlah Komite Audit

Kepemilikan
Manajerial

Komisaris
Independen
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4. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan Return On Equity (ROE).

ROE dipilih karena merupakan alat yang dapat menggambarkan kemampuan

Profitabilitas perusahaan. ROE dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

4.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi sukarela

yang dilihat dari persentase indeks pengungkapan pada masing-masing

perusahaan. Indeks Pengungkapan disini merupakan butir pengungkapan sukarela

yang diatur dalam BAPEPAM No: KEP-134/BL/2006. Dengan menggunakan

variabel dummy untuk mengetahui jumlah butir pengungkapan sukarela, nilai 1

jika butir pengungkapan dipenuhi dan nilai 0 jika butir pengungkapan tidak

dipenuhi. Maka diperoleh 16 butir pengungkapan (Lampiran 3). Menghitung

variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Laba Bersih
Return On Equity (ROE) =

Modal Pemilik

Jumlah butir pengungkapan informasi yang dipenuhi
= =

Jumlah butir pengungkapan informasi yang mungkin dipenuhi

Indeks
Pengungkapan
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4.4 Alat Analisis

3.4.1.Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian

asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-

asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar

lebih relevan dalam menganalisis.  Pengujian asumsi klasik ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah

screening terhadap data yang akan diolah. Analisis regresi mensyaratkan data-

data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki

distribusi data yang normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal. Untuk menguji normalitas digunakan beberapa cara yaitu melalui

histogram, grafik dan melalui pengujian statistik melalui uji normalitas

Kolmogorov-Smirnov. Dalam histogram residual berdistribusi normal dapat

dilihat dari bentuk histogram yang simetris, tidak menceng ke kanan atau ke kiri.

Dalam uji grafik yaitu normal probability plot, residual berdistribusi normal

apabila plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,

sebaliknya jika plot residual menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas. Sedangkan melalui uji statistik Kolmogorov-Smirnov residual

berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
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b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (independen) saling

berkorelasi satu dengan yang lainnya.  Persamaan regresi berganda yang baik

adalah persamaan yang  bebas dari adanya multikolonieritas antara variabel

independen.  Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya

variabel yang berkolerasi adalah menggunakan alat uji atau deteksi VIF (Variabel

Inflation Factor). Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF >

10.

c. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada

periode t-1 (sebelumnya).  Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah

autokorelasi. Untuk melihat adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan

menggunakan uji statistik Durbin-Watson (D-W).

d. Uji Heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain.  Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

dengan menggunakan grafik scatterplot. Apabila titik-titik membentuk pola
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tertentu pada scatterplot, maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dan

model regresi harus diperbaiki. Sedangkan jika titik-titik menyebar secara acak

serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi

heteroskedastisitas dan regresi dapat dipergunakan untuk memprediksi.

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan pembahasan teori, data penelitian, variabel-variabel penelitian, dan

penelitian terdahulu maka bentuk persamaan regresi berganda penelitian ini

menggunakan model sebagai berikut:

Keterangan :

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

IP : Indeks Pengungkapan

KM : Kepemilikan Manajerial

KI : Komisaris Independen

KA : Komite  Audit

ROE : Profitabilitas (Return On Equity)

e : error term

Data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 16.0. (Statistical

Program For Social Science) dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05).

Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

IP = α + β1KM + β2KI + β3KA + β4ROE + e
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1. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat

menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R2

yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat

sangat terbatas, sebaliknya semakin besar nilai R2 maka makin besar kemampuan

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

2. Uji signifikansi parameter individual

Uji parameter individual menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Dengan

memasukkan variabel KM (kepemilikan manajerial), KI (komisaris independen),

AUD (komite  audit), ROE (Return On Equity) dan IP (indeks pengungkapan)

kemudian akan muncul hasil/output berupa angka pada kolom Sig. dalam tabel

Coefficients, dari hasil pengujian didapat t hitung (t) dan tingkat signifikansi (Sig.)

yang menunjukkan tingkat signifikan atau pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen, angka ini akan menjelaskan hubungan

antara variabel-variabel KM (kepemilikan manajerial), KI (komisaris

independen), KA (komite  audit), ROE (Return On Equity) dan IP (indeks

pengungkapan) secara terpisah.

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t menggunakan

SPSS pada tingkat kepercayaan 95% dan error 5%, dengan hipotesis yang

diajukan:
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H1 : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif secara signifikan

terhadap pengungkapan informasi.

H2 : Komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

H3 : Komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan

informasi.

H4 : ROE (Return On Equity) berpengaruh positif secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas):

1. H1, H2, H3,dan H4 diterima, jika P-value ≤ 0,05

2. H1, H2, H3 dan H4 ditolak, jika P-value > 0,05


