BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek penelitian
Menurut Sugiyono (2010, hlm. 38) definisi objek penelitian adalah suatu
atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai
variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditari
kesimpulannya. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah corporate
governance dan audit fee. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun periode tahun buku yang diteliti adalah
tahun 2012-2015.
3.2 Metode Penelitian
Menurut

Sugiyono (2010, hlm. 2) metode penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Metode kuantitatif dianamakan metode tradisional, karena metode ini
sudah cukup lama dugunakan sehinggan sudah mentradisi sebagai metode untuk
penelitian. Metode ini disebut dengan metode posivistik karena berdasarkan pada
filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi
kaidah-kaidah ilmiah yaitu

empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat
ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode
kuantitatif dikarenakan

data penelitian merupakan angka-angka dan analisis data

menggunakan statistik. Dengan demikian penelitian ini

menggunakan metode

penelitian dengan pendekatan kuantitatif.
3.2.1 Desain Penelitian
Desain penelitian adalah suatu cetak biru (blue print) dalam hal bagaimana
data dikumpulkan, diukur dan dianalisis (Sugiyono, 2010, hlm. 147). Pada
penelitian kali ini akan menggunakan desain penelitian deskriptif dan penelitian
asosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh
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deskripsi tentang ciri-ciri variabel (Arikunto, 2010, hlm.8). Pada penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai variabel corporate governance
dan audit fee. selain itu desain penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui
pengaruh interaksi antara dua variabel atau lebih.
3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel
3.2.2.1 Definisi Variabel
Menurut Sugiyono

(2010,

hlm.

58) secara teoritis variabel dapat

didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi”
antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas(independen), variabel
terikat (dependen) dan variabel control.

Berikut penjelasan masing-masing

variabel.
1. Variabel bebas (Variable independent)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010, hlm.
59). Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah
corporate governance.
2. Variabel terikat (Variable Dependent)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010, hlm. 59). Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah audit fee.
3. Variabel Kontrol (Variable Control)
Variabel Kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan
sehingga

hubungan

variabel

independen

terhadap

dependen

tidak

dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti (Sugiyono, 2010, hlm. 61).
Penggunaan

variabel kontrol dalam penelitian ini berfungsi sebagai

pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan
variabel dependen, serta untuk mengembangkan baseline model atau
model dasar bagi fee audit sebagaimana yang digunakan dalam penelitianpenelitian sebelumnya.

Dasar keputusan penggunaan variabel kontrol

Juliber Hasiholan Pakpahan, 2016
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHAD AP AUD IT FEE
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

31

adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Sehingga
hasil

penelitian

dengan

menggunakan

variabel

kontrol

akan

meminimalisasi bias dibandingkan dengan penelitian tanpa menggunakan
variabel

kontrol.

Variabel-variabel

kontrol

yang

digunakan

dalam

penelitian ini adalah Jenis KAP (Big Four/Non-Big Four), Company
Assets, Laba/Rugi, Receivable, Inventory, jumlah anak perusahaan dan
jenis industri.
3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam peneltitian ini
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Variabel
Dependen

Variabel
Independen

Audit Fee

Corporate
governance

Big Four or
Non-Big Four
Audit firm

Indikator

logaritma natural dari audit fee
Variabel
ini
diukur
dengan
menggunakan variabel dummy,
Perusahaan yang memiliki dewan
komisaris
berlatar
belakang
pendidikan
akuntansi
nilai
dummy=1, dan Perusahaan yang
tidak memiliki dewan komisaris
berlatar
belakang
pendidikan
akuntansi nilai dummy=0

Variabel
ini
diukur
dengan
menggunakan variabel dummy,
Kategori perusahaan yang diaudit
oleh KAP Big Four diberi nilai
dummy=1, dan perusahaan yang
diaudit oleh KAP non-Big Four
diberi niai dummy=0
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Company
Assets

Profit or Loss

Variabel
control

Logaritma natural dari Total Asset

Rasio

Variabel
ini
diukur
dengan
menggunakan variabel dummy,
Perusahaan yang mendapatkan
rugi diberi nilai dummy=1, dan
perusahaan yang mendapatkan
laba diberi nilau dummy=0

Nominal

Account Receivable

Rasio

Receivable

Total Assets

Inventory

Inventory

Rasio

Total Assets

number of
subsidiary

Akar pangkat dua dari jumlah
anak perusahaan

Rasio

Rasio
Segment

Nomor Jenis Industri dimana
perusahaan terlibat

(Sumber: data diolah)
3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.3.1 Populasi Penelitian
Menurut Sugiyono (2010, hlm.115) populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dana karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Berdasarkan tersebut, populasi dalam penelitian ini ialah semua
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015 dengan tidak mengikutisertakan sektor keuangan. Jumlah perusahaan
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yang listing di Bursa Efek Indonesia selain sektor keuangan 458 sebanyak 4 tahun
yaitu 1832 perusahaan.
Tabel 3.2
Daftar Pe rus ahaan Se ktor Non-Ke uangan
No

Sektor Perusahaan

Jumlah

1

Sektor Pertanian

48

2

Sektor Pertambangan

41

3

Sektor Industri Dasar dan Kimia

65

4

Sektor Aneka Industri

37

5

Sektor Indusutri Barang Konsumsi

37

6

Sektor Properti dan Realestate

60

7

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

53

8

Sektor Perdagangan Jasa dan Investasi

117

Total

458

(Sumber: www.sahamok.com , data diolah)
3.2.3.2 Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2010, hlm. 116) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakterisitik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk melakukan pengambilan
sampel diperlukan sebuah teknik untuk pengambilan sampel atau teknik sampling.
Teknik sampling dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu Probability
Sampling dan Non Probability Sampling.
Dalam penelitian kali ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan
ialah Non Probability Sampling. Pengambilan sampel melalui Non Probability
Sampling

ini

adalah

teknik

pengambilan

sampel

yang

tidak

memberi

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih
menjadi sampel (Sugiyono, 2010, hlm. 120).
Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam penelitian ini
ialah Purposive sampling. Sugiyono (2010, hlm. 121) menyatakan bahwa
Purposive Sampling

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau
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kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai syarat dalam penentuan
sampel.
Maka dalam penelitian ini kriteria yang ditetapkan untuk pengambilan
sampel adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan yang telah go public dan listing di Bursa Efek Indonesia pada
awal periode pengamatan dan tidak delisting sampai akhir periode
pengamatan yakni dari tahun 2012 sampai dengan 2015.
2. Perusahaan selain sektor keuangan.
3. Perusahaan mempunyai dan menyajikan laporan tahunan yang berkahir
pada periode 31 Desember dan diluar 31 Desember lengkap dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2015.
4. Perusahaan yang mencantumkan fee audit-nya, baik itu untuk auditor
perusahaan induk dan auditor lainnya.
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data
3.2.4.1 Jenis Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan
data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalu media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2010, hlm. 240). Data
sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam

arsip

(data

dokumenter)

yang

dipublikasikan

dan

yang

tidak

dipublikasikan. Penulis menggunakan data sekunder dengan tipe data eksternal.
Sugiyono (2010, hlm. 240) menyatakan bahwa data eksternal merupakan data
yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisai yang
bersangkutan.

Pengumpulan

data

tersebut

dilakukan

dengan

penelusuran

menggunakan komputer yang dapat diakses dengan internet (online systems). Data
yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan (annual report)
yang diperoleh dari Indonesian

Stock

Exchange

(IDX) dengan website

http://idx.co.id.
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3.2.5 Teknik Analisis Data
3.2.5.1 Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2010, hlm. 147) definisi statistik deskriptif adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlakuk untuk umum atau generalisasi.
Penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran corporate
governance dan audit fee.
3.2.5.2 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
antara

variabel

dependen

dengan

variabel

independen

mempunyai

distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas dilakukan dengan uji
statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan memperhatikan penyebaran data
(titik) pada normal p-plot of regression standardized residual dari variabel
dependen, dimana:
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak
mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas.
b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel
independen saling berhubungan secara linier. Multikolonieritas terjadi
apabila

antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang

signifikan. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas adalah
dengan memperhatikan :
1. Besaran korelasi antar variabel
Pedoman suatu model regresi bebas multikolonieritas, memiliki
kriteria sebagai berikut:
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a) Koefisien kolerasi antar variabel-variabel independen harus
lemah, tidak lebih dari 90% atau dibawah 0,90 (Ghozali,
2005).
b) Jika

kolerasi kuat antara variabel-variabel independen

dengan
diatas

variabel-variabel
0,90),

maka

independen

hal

ini

lainnya

(umumnya

menunjukkan

terjadinya

multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2005)
2. Nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) yang rendah
sama dengan nilai VIF tinggi.

Persamaan yang digunakan adalah: VIF =

1
Tolerance

Nilai Cutoff yang digunakan dan dipakai untuk menandai adanya
faktor-faktor multikolonieritas adalah tolerance < 0,10 atau sama
dengan nilai VIF > 10. Model regresi yang baik tidak terdapat
masalah multikolonieritas atau adanya hubungan kolerasi diantara
variabel-varibel independennya.
c. Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk
variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi
dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Untuk melihat
heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada
grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan ini
adalah:
1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu
pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit)
maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik

yang menyebar

diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu maka tidak
terjadi heterokedastisitas.
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d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji auto korelasi
dilakukan dengan Run Test untuk menguji apakah antar residual terdapat
korelasi yang tinggi.
3.2.6 Pengujian Hipotesis
3.2.6.1 Regresi Linier Berganda
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi
Berganda (Multiple Regression) dengan alasan bahwa variabel independennya
lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara fee
audit dengan variabel-variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai
berikut :

Dimana:
Ln fee

: logaritma natural dari audit fee

Gov

: dummy=1 jika memiliki dewan komisaris berlatar belakang
pendidikan akuntansi dan dummy=0 tidak memiliki dewan
komisaris berlatar belakang pendidikan akuntansi non-big4

Big4

: dummy=1 jika KAP big4 dan dummy=0 jika KAP non-big4

Ln Assets

: logaritma natural dari total asset

Loss

: dummy=1 jika perusahaan rugi dan dummy=0 jika perusahaan
profit

Recint

: account receivable/total assets

Invint

: inventory/total assets

Subr

t

: akar pangkat dua dari jumlah anak perusahaan

Segment

: nomor jenis industri dimana perusahaan terlibat

e

: standard error of estimation
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3.2.6.2 Uji Kelayakan Model
Kemudian
independen

untuk

dengan

tingkat

mengetahui
fee

audit

pengaruh
maka

antara

variabel-variabel

dilakukan pengujian-pengujian

hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini :
a. Koefisien Determinasi (R2 )
Koefisien

determinasi

menjelaskan

variasi

pengaruh

variabel-variabel

bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai
proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai
koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai RSquare atau Adjusted RSquare. R-Square digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (biasa
disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square
digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu.
b. Uji Keterandalan Model (Uji F)
Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer
disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan
model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang
diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model
yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabelvariabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F,
karena mengikuti mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti
One Way Anova. Pengunaan software SPSS memudahkan penarikan
kesimpulan dalam uji ini. Apabila nilai prob. F hitung (ouput SPSS
ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error
(alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model
regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai probabilitias F
hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa
model regresi yang diestimasi tidak layak.
c. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel
independen secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel
dependen. Pengujia dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi
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0,05 (α = 5%). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan
kriteria sebagai berikut :
1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka
hipotesis diterima yang berarti secara partial variabel ukuran Gov,
BIG4,

Ln

Assets,

Loss,

Recint,

Invint,

Segment,

Subrt

berpengaruh positif terhadap audit fee.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang
berarti secara partial variabel ukuran Gov, BIG4, Ln Assets, Loss,
Recint, Invint, Segment, Subrt berpengaruh negatif terhadap audit
fee.
3.2.6.3 Perumusan Hipotesis
Dalam proses pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Menetapkan hipotesis nol dan alternatif
Hipotesis pertama dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
: Corporatae governance berpengaruh positif terhadap audit fee
: Corporate governance berpengaruh negatif terhadap audit fee
Hipotesis nol secara statistik dinyatakan sebagai berikut

Sedangkan hipotesis alternatif secara statistik dinyatakan sebagai berikut:

2. Menetapkan tingkat signifikasi
Tingkat signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar

= 0.05

pada penelitian ini digunakan uji dua pihak
3. Menetapkan kriteria keputusan
Kriteria keputusan:
Jika thitung lebih besar sama dengan ttabel ; maka H0 diterima dan Ha ditolak
Jika thitung

ttabel ; maka H0 ditolak dan Ha diterima.
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