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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1. Populasi dan Sampel  

3.1.1. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2008:115) didefinisikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Penelitian ini 

menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode pengamatan 2013-2015. 

3.1.2. Sampel  

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang 

dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu (Hartono, 

2013:98). Kriteria yang ditentukan dalam peneltian ini adalah  

1. Perusahan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

2. Laporan keuangan dapat diakses. 

3. Laporan keuangan yang disajikan tanggal pada 31 Desember.  

4. Laporan keuangan yang tersaji dalam mata uang rupiah. 

5. Perusahaan yang laba maupun ekuitasnya tidak bernilai negatif. 

6. Perusahaan memiliki arus kas bebas positif.  
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

 
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2017 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Income Increasing dan Income Decreasing 

 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data  

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan tahunan perusahaan (annual report). Pengambilan data 

bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan perusahaan melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.  

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel  

Kriteria Pemilihan Sampel 2013 2014 2015 Total 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 142     144     144     430     

Laporan keuangan tidak disajikan 

2 tahun berturut-turut (4)        (4)        (4)        (12)      

Laporan keuangan tidak disajikan 

31 Desember (2)        (2)        (3)        (7)        

Laporan keuangan tidak disajikan 

dalam rupiah (24)      (25)      (26)      (75)      

Perusahaan yang baik ekuitas 

maupun labanya negatif (4)        (2)        (3)        (9)        

Perusahaan yang memiliki aliran 

kas bebas negatif (61)      (56)      (52)      (169)    

Total sampel 47       55       56       158     

outlier (5)        (6)        (4)        (15)      

Total sampel 42       49       52       143     

Keterangan Total 

Sampel income decreasing 64

Sampel income increasing 79

Total sampel 143
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3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang mendapatkan pengaruh dari 

variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah manajemen 

laba yang diproksikan dengan Modified Jones Model. 

Model tersebut meggunakan total accrual (TAC) dengan 

mengklasifikasikan menjadi komponen discretionary (DA) dan nondiscretionary 

(NDA). Pertama dengan melakukan pengukuran total accruals (TACi,t) yaitu: 

a) Mengukur total accrual dengan rumus: 

Total Accrual (TACit) = NIit – CFOit 

Keterangan : 

TACit : total accruals perusahaan i pada periode t 

NIit : Laba bersih setelah pajak (net income) 

CFOit :  arus kas operasi (cash flow from operating) 

 

b) Menghitung estimasi nilai accruals dengan persamaan regresi OLS 

(Ordinary Least Square): 

TACit / TAit-1 =  

Β0 (1 / TAit-1) + β1 (ΔREVt / TAit-1) + β2 (PPEt / TAit-1) + e   

 Keterangan : 

 TACit : total accruals perusahaan i pada periode t 

 TAit-1 : total aset untuk sampel perusahaan I pada akhir tahun t-1 

ΔREVt : perubahan pendapatan perusahaan I dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEt : aktiva tetap (gross property, plant and equipment) perusahaan tahun 

t  

 

c) Menghitung nilai nondiscretionary accrual (NDA) dengan rumus: 

NDAit = 

β0 (1 / TAit-1) + β1 ((ΔREVt – ΔRECt) / TAit-1) + β2 (PPEt / TAit-1)+e 

 Keterangan : 

NDAit : nondiscretionary accruals model pada tahun t 
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ΔRECt : perubahan piutang perusahaan I dari tahun t-1 ke tahun t 

ΔREVt : perubahan pendapatan perusahaan I dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEt :aktiva tetap (gross property, plant and equipment) perusahaan tahun 

t  

β :fixed coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan 

total accrual  

 

d) Menghitung nilai discretionary accruals sebagai indikator manajemen laba 

akrual 

DAit = (TACit / TAit-1) – NDAit 

Keterangan : 

DAit : discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

Nilai DA tidak diabsolutkan untuk mellihat perusahaan yang melakukan 

income decreasing dan income increasing. 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independensi adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik positif ataupun negatif. Pada penelitian ini variabel independen 

meliputi arus kas bebas, rasio kinerja keuangan (Current Ratio, Total Asset 

Turnover, Return On Equity, Debt to Equity). 

1. Arus Kas Bebas  

Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) merupakan jumlah kas yang 

tersedia dari operasi setelah membayar investasi yang direncanakan dalam 

PPE. Arus kas bebas dihitung dengan menggunakan rumus menurut 

Harrison Jr et al  (2011:199) yaitu  

𝐹𝐶𝐹 =
kas dari aktivitas operasi –  kas untuk investasi PPE

Total Aset
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PPE merupakan aset nyata yang dimiliki perusahaan untuk 

digunakan dalam proses produksi, disewakan, atau sebagai tujuan 

administrative dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode. 

Arus kas bebas dikontrol dengan total aset. 

2. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar 

perusahaan lainnya dengan kewajiban lainnya (Brigham dan Houston, 

2010:134). Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan proksi Current 

Ratio (CR) seperti berikut ini: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐶𝑅)  =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟  

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas ini mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan 

aktiva. Rasio aktivitas dapat diproksikan dengan rasio perputaran aktiva 

yang dapat dihitung seperti berikut: 

𝑇𝐴𝑇𝑂 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

4. Rasio Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan cerminan hasil akhir dari seluruh kebijakan 

keuangan dan keputusan operasional (Brigham dan Houston, 2010:146). 

Proksi untuk profitabilitas adalah Return On Equity (ROE) dengan rumus : 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

5. Leverage 
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Rasio Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dan 

modal sendiri. Leverage diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

yaitu perbandingan antara total liabilities terhadap total equity (Brigham 

dan Houston, 2010)  

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

3.3.3. Variabel Moderasi 

1. Komite Audit  

Komite audit diukur dengan total anggota komite audit yang ada 

dalam perusahaan sampel (Mahiswari dan Nugroho, 2014) 

KA = Jumlah Total Komite Audit 

3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1. Analisis Statitstik Deskriptif 

Pengujian ini untuk memberikan gambaran atau deskriptif dari variabel-

variabel dalam penelitian. Deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean 

dan standar deviasi. Standar deviasi berguna untuk mengetahui seberapa besar 

variasi dari rata-rata data penelitian. Shingga sebelum menghitung standar deviasi, 

melakukan perhitungan mean terlebih dahulu untuk mengetahui rata-rata dari data 

penelitian. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dari data, 

sedangakn nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar dari data 

bersangkutan.  

 

 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik  
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Sebelum mengolah data dan menggunakan data tersebut lebih lanjut, 

terlebih dahulu diuji empat asumsi utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Uji normalitas 

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan sebagai penguji residual 

terdistribusi secara normal. Pengambilan keputusan uji normalitas adalah 

nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05, artinya variabel 

dinyatakan terdistribusi normal, begitu sebaliknya jika angka signifikansi 

< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji multikolineritas 

Uji multikolonieritas dilihat dari tolerance value dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Tolerance value untuk mengukur variabilitas 

variabel independen yang digunakan, yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:106). 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu 

(times-series) atau ruang (cross setion). Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Waston 

(DW test). Cara tersebut merupakan uji yang sangat popular untuk menguji 

ada-tidaknya masalah autokorelasi dari model empiris yang diestimasi. Uji 

ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Durbin dan GS.Waston tahun 1951. 
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Mekanisme pengujian Durbin-Watson (DW test) yang digunakan adalah 

du<d<4-du, di mana tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 

2011:110). 

4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara 

variabel mempunyai pengaruh signifikan dengan nilai residunya. Uji ini 

akan dilakukan dengan uji Glejser, apabila sig. > 0,05 maka tidak terjadi 

gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2011:142). 

 

3.4.3. Model Pengujian Hipotesis  

3.4.3.1. Hipotesis 1 – Hipotesis 5 

Hipotesis 1a (H1a) – Hipotesis 5a (H5a) 

DAit_decrease = α+β1FCFt+β2CRt+β3TATOt+β4ROEt+β5DERt …model 1 

Hipotesis 1b (H1b) – Hipotesis 5b (H5b) 

DAit_increase = α+β1FCFt+β2CRt+β3TATOt+β4ROEt+β5DERt …model 2 

Keterangan : 

DAit_decrease= Absolut Discretionary Accruals (proksi manajemen laba) 

perusahaan yang melakukan income decreasing  

DAit_increase= Absolut Discretionary Accruals (proksi manajemen laba) 

perusahaan yang melakukan income increasing 

FCF = Arus Kas Bebas  

CR = Current Ratio 

TATO = Total Asset Ratio 

ROE = Return On Equity 

DER = Debt Equity Ratio 

α = konstanta 
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β1-5 = koefisien regresi variabel independen   

e = eror 

 

Pengujian model 1 dan model 3 tersebut menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Hipotesis 1a dan 5a maupun 1b dan 5b diterima jika sig < 

α dan β1,β5 bernilai positif. Hipotesisi 2a,3a,4a dan 2b,3b,4b diterima 

apabila sig < α  dan β2,β3,β4 bernilai negatif. 

 

3.4.3.2. Hipotesis 6 – Hipotesis 10 

Hipotesis 6a (H6a) – Hipotesis 10a (H10a) 

DAit_decrease=α + β6FCFt + β7CRt + β8TATOt + β9ROEt + β10DERt + 

β11KAt + β12FCFt*KAt + β13CRt*KAt + β14TATOt*KAt + β15ROEt*KAt + 

β16DERt* KAt + e ….model 3 

Hipotesis 6b (H6b) – Hipotesis 10b (H10b) 

DAit_increase = α + β6FCFt + β7CRt + β8TATOt + β9ROEt + β10DERt + 

β11KAt + β12FCFt*KAt + β13CRt*KAt + β14TATOt*KAt + β15ROEt*KAt + 

β16DERt*KAt + e ….model 4 

Keterangan : 

DAit_decrease= Absolut Discretionary Accruals (proksi manajemen laba) 

perusahaan yang melakukan income decreasing 

DAit_increasing= Absolut Discretionary Accruals (proksi manajemen laba) 

perusahaan yang melakukan income increasing  

FCF = Arus Kas Bebas 

CR = Current Ratio 

TATO = Total Asset Ratio 

ROE = Return On Equity 

DER = Debt Equity Ratio 

KA = Komite Audit 

α = konstanta 

β6-10 = koefisien regresi variabel independen 

β11= koefisien regreasi variabel moderating 
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β12-16 = koefisien interasksi variabel independen dan moderating   

e = eror 

 

Pengujian model tersebut menggunakan Moderate Regression Analysis 

(MRA). Penerimaan Hipotesis 6a-10a atau 6b-10b yaitu diterima apabila sig < α. 

 

3.5. Alat Pengujian Statistik 

Variabel independen dan dependen dalam penelitian ini bersifat parametrik 

karena menggunakan angka dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan model pengujian regresi sebagai pengujian statistik. 

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 5%. 

3.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu untuk 

menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R2) 

menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model 

terhadap variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

masuk dalam model.  

3.5.2. Uji Statistik F (F-test) 

Pengujian hipotesis secara simultan yaitu menggunakan uji statistic F. 

Pengujian ini melihat pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-

sama terhadap variabel dependen. Pengujian dengan menggunakan signifikan level 

0,05 (α=5%). Ketentuan pengujian F-test adalah sebagai berikut: 
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a. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (sig<0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model 

tersebut sudah tepat.  

b. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansi (sig<0,05), maka model tersebut tidak dapat digunakan atau 

model tidak tepat. 

3.5.3. One Sample T Test  

Uji one sample t test digunakan untuk membandingkan satu variabel bebas. 

Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara 

signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasi uji ini akan 

diketahui apakah rata-rata sampel yang digunakan berbeda secara signifikan 

dengan angka pada test value.  




