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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa selama 

tahun 2009 sampai 2013 kondisi perekonomian relatif stabil. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan termasuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dipilih 

untuk mencegah terjadinya bias dalam perhitungan discretionary accruals 

dalam mendeteksi manajemen laba. 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

 Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah jumlah 

perusahaan manufaktur yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dari tahun 

2009 sampai dengan 2013 sebanyak 43 perusahaan. Jumlah data perusahaan 

manufaktur 2009 sampai dengan 2013 diperoleh dari Pojok BEI Universitas 

Katolik Soegijapranata. Berikut ini adalah tabel rincian jumlah perusahaan 

manufaktur selama periode penelitian. 
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TABEL 1. 
Sampel Penelitian 

 

Identifikasi Perusahaan 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Jumlah awal perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI pada tahun 
2009-2013. 

140 140 139 141 139 

2. Jumlah perusahaan yang didelisting 
selama periode penelitian. 

(4) (1) (2) (2) (2) 

3. Perusahaan yang annual report dan 
laporan keuangannya tidak lengkap 
dari 2009-2013 

(18) (9) (7) (9) (2) 

4. Perusahaan yang tidak memiliki 
kepemilikan manajerial  

(75) (74) (74) (73) (75) 

Jumlah 43 56 56 57 60 

Jumlah Sampel 43 43 43 43 43 

Sumber: data sekunder diolah, 2015 

3.2. Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari angka-angka 

akuntansi berupa perhitungan total akrual, penentuan koefisiensi dari regresi total 

akrual,  menentukan nondiscretionary accrual, Menentukan discretionary accrual 

yang dikutip dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan yang menjadi 

sampel selama periode 2009 – 2013. 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variable Penelitian 

 3.3.1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Manajemen laba diproksikan dengan proxy discretionary accuals. 

Discretionary accruals (DA) menggunakan komponen akrual dalam mengatur 
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laba karena komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik 

sehingga dalam mempermainkan komponen akrual tidak disertai kas yang 

diterima atau dikeluarkan (Sulistyanto, 2008). 

 Penelitian ini menggunakan modified jones model (dalam Sulistyanto, 

2008) dituliskan sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai total accruals dengan persamaan : 

 

 

2. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi 

Ordinary Least Squares (OLS) adalah sebagai berikut:  

 

 

3. Menghitung nondiscretionary accruals dengan persamaan : 

 

 Keterangan : 

 NDCAi,t  = Nondiscretionary accruals perusahaan i periode t. 

 α1  = Estimated intercept perusahaan i periode t. 

 α2  = Slope untuk perusahaan i periode t. 

 TA i,t-1  = Total assets untuk perusahaan i periode t-1. 

 ∆Sales  = Perubahan penjualan perusahaan i periode t. 

 ∆TRit  = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t. 
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4. Menghitung discretionary accruals (DAC) dengan persamaan : 

 

Keterangan : 

 DCAit  = Discretionary current accruals perusahaan i periode t. 

 CurAccit = Current accruals perusahaan i periode t. 

 TAi,t-1  = Total assets untuk perusahaan i periode t-1. 

 NDACAit = Nondiscretionary accruals perusahaan i periode t. 

 

5. Menghitung Discretionary total accruals perusahaan dengan persamaan : 

 

 

6. Menghitung nilai nondiscretionary total accruals (NDTA) dengan 

persamaan : 

 

 Keterangan : 

   = Estimated intercept perusahaan i periode t. 

 ,   = Slope untuk perusahaan i periode t. 

PPEit = Gross property, plant, and equipment perusahaan i 

periode t. 

 ∆TA i,t-1 = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t-1. 
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 3.3.2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Profitabilitas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas. Pretty Elisa (2014) Profitabilitas adalah tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam 

penelitian profitabilitas  diukur menggunakan Return on Assets 

(ROA). ROA menjelaskan seberapa banyak perusahaan telah 

mendapatkan hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan 

pada perusahaan yang dapat dituliskan dengan rumus:           

%100×=
TotalAset

LabaBersih
ROA  

 

2. Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajer adalah persentase jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal 

saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Dalam 

penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang 

dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal perusahaan yang 

dimiliki. 
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3. Kepemilikan Institusional 

 Beiner et al. (dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah jumlah 

persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dalam penelitian 

ini, kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan 

indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari 

seluruh modal saham yang beredar. 

 

4. Dewan Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris 

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota 

dewan komisaris lain, direksi atau pemegang saham pengendali 

atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi dewan 

komisaris diukur dengan menggunakan indikator persentase 

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

(independen) dengan total anggota dewan komisaris. 

 

5. Komite Audit 

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-

03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan 
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publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan 

diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang 

eksternal yang independen. Pengukuran komite audit dalam 

penelitian ini diukur dengan jumlah nominal dari anggota komite 

audit (Pamudji et al., 2009). 

 

6. Kualitas Auditor 

 Pengukuran kualitas auditor yang paling sering digunakan 

dalam penelitian adalah  ukuran kantor akuntan publik (KAP) 

karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan 

gambaran yang paling penting. Kualitas auditor akan berpengaruh 

terhadap  hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Kualitas 

auditor dapat diukur dengan  mengklasifikasikan atas audit yang 

dilakukan oleh KAP  Big Four  dan KAP Non - Big Four  (Meutia, 

2004). Kualitas auditor dalam penelitian ini mengggunakan 

variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four maka 

diberi nilai 1 dan jika tidak diberi nilai 0. Kategori KAP Big Four 

di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

a. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan 

KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari. 

b. KAP KPMG ( Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang 

bekerja sama dengan KAP Sidharta - Sidharta dan Wijaya. 
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c. KAP  Ernest and Young , yang bekerja sama dengan KAP Drs. 

Sarwoko dan  Sanjoyo, Prasetyo Purwantono. 

d. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan 

KAP Drs. Hans Tuanakota dan Osman Bing Satrio. 

 

3.4. Alat Analisis Data 

 3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik diperlukan untuk meyakini terlebih dahulu bahwa secara 

teoritis atau perkiraan sebelumnya variabel-variabel yang digunakan 

memiliki hubungan sebab akibat. 

 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual 

yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi 

normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng yang kedua sisinya 

melebar sampai tidak terhingga (dapat dilihat pada gambar kurva normal 

bakunya). Asumsi normalitas ini diperlukan dalam penelitian yang 

mempunyai tujuan untuk penaksiran dan pengujian hipotesis. Untuk 

mendeteksi hal tersebut dapat dilakukan analisis Kolmagorov Smirnov, 

kurva nilai residual dikatakan melebar dengan normal apabila nilai 

asymptotic significant (two tailed) > α dan Kolmogorov Smirnov Z < Z 

tabel (Gujarati, 2000).  
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2. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara angota-anggota 

dari serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu atau ruang 

(Gujarati, 2000). Untuk menguji terjadi autokorelasi dalam hal ini 

menggunakan uji Durbin Watson (Gujarati, 2000) : 

 

 

 

 

Dimana: 

 d : Durbin Watson. 

e i : kesalahan penggangu. 

dL : Durbin Watson Lower. 

dU : Durbin Watson Upper. 

Kriteria pengujian: 

d < dL atau > ( 4 - dL ) : berarti ada autokorelasi. 

dU < d < ( 4 - dU )  : berarti tidak ada autokorelasi. 

dL < d < dU : berarti uji DW tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti (inconclusif). 

( 4 - dU ) < d < ( 4 – dL ) : inconclusif. 
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3. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel 

bebas diantara satu dengan lainnya. Jika model persamaan regresi 

mengandung gejala Multikolinearitas, berarti terjadi korelasi (mendekati 

sempurna) antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya 

Multikolinearitas antar variabel salah satu caranya dengan melihat dari 

nilai Variance Inflation Faktor (VIF) dari masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Menurut Singgih Santoso (2001), jika nilai VIF 

tidak lebih dari 10 dan nilai korelasi antar variabel bebasnya > 0,5  maka 

tidak terjadi Multikolinearitas.  

Kriteria pengujian: 

VIF > 10 ada gejala multikolinieritas. 

VIF ≤ 10 tidak ada gejala multikolinieritas. 

 Cara kedua adalah dengan melihat keeratan hubungan antara dua 

variabel penjelas atau yang lebih dikenal dengan istilah korelasi. Untuk 

menentukan apakah hubungan antara dua variabel bebas memiliki masalah 

multikoloniaritas adalah melihat nilai significance (2-tailled) jika nilainya 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%) maka diindikasikan memiliki gejala 

multikoloniaritas yang serius (Gujarati, 2000). 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas terjadi apabila variance disturbance (gangguan) 

tidak konstan atau tidak sama dari waktu kewaktu (untuk semua 
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pengamatan), akibatnya pada suatu model adalah bahwa estimator OLS 

(penaksiran) tetap tidak bisa dan masih konsisten tetapi tidak efisien baik 

sampel kecil maupun besar, artinya situasi heterokedastisitas dapat 

menyebabkan penafsiran koefisien-koefisien regresi menjadi kurang dari 

mestiya, melebihi dari semestinya atau menyesatkan. 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, pola yang 

terjadi pada nilai residu pada model, metode yang digunakan seperti 

metode Grafik Park Gleyser, Barlet dan Rank Spearman, pada penelitian 

ini digunakan metode Grafik Park Gleyser dengan dasar analisis : 

a. Jika ada pola tertentu, misalkan titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit ) 

maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

serta tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

.(Imam Ghozali, 2011) 

 

 3.3.2. Uji Hipotesis 

 Uji Hipotesis dilakukan dengan bentuk persamaan regresi berganda 

menggunakan  dengan model persamaan sebagai berikut: 

DAit  = α + β1PROF+ β2KM + β3KI + β4PDKI + β5KoA + β6KAE 
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Keterangan: 

α  = konstanta. 

β  = koefisien regresi. 

DA it = discretionary accruals. 

KA = kualitas auditor. 

KM = kepemilikan manajerial. 

KI  = kepemilikan institusional. 

PDKI = proporsi dewan komisaris independen. 

KoA = komite Audit. 

Prof = profitabilitas dengan pengukuran ROA. 

 

3.3.2.1. Uji F (Uji Model) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan 

nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ho : Sign atau F < 0,05, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

Ha : Sign atau F > 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (Ghozali, 2011). 
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3.3.2.2. Koefisien Determinasi 

 Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model (variabel bebas) dalam menerangkan variasi variabel 

terikatnya. Koefisien determinasi (Adjusted R2) akan menggambarkan 

besarnya kontribusi variabel-variabel bebas (X) terhadap variasi variabel 

terikat (Y) dalam kaitannya dengan persamaan regresi yang dihasilkan. 

 Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai Adjusted R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.3.2.3 Uji t (Uji Hipotesis) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ha : β ≠ 0, berarti ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 

(α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

1. Jika α ≤ 0,05, atau β > 0 atau berada pada nilai positif, maka Ho ditolak 

berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika α ≤ 0,05, atau β < 0 atau berada pada nilai negatif,  maka Ho tidak 

dapat ditolak berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 


