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ukuran komite audit berakibat pada semakin tinggi tingkat aktivitas manajemen 

laba riil yang terjadi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Tiswiyanti et al. (2012) menyatakan bahwa 

ukuran komite audit berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba riil.  

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan go public di BEI tahun 

2011-2015. Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur terdaftar 

di BEI tahun 2011-2015. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu: 

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2011-2015.  

2. Laporan keuangan dapat diakses.  

Tabel 3.1. Kriteria Sampel 

Keterangan 2011 2012 2013 20114 2015 Total 

Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI 134 136 138 140 142 690 

Laporan tahunan tidak dapat diakses -6 -3 -3 -2 -4 -18 

Data tidak berturut-turut -12 -17 -19 -22 -22 -92 

Total Sampel Penelitian 116 116 116 116 116 580 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data perusahaan manufaktur 

terdaftar di BEI tahun 2011-2015 diperoleh dari fact book 2011-2015 didownload 

dari http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/factbook.aspx dan dari database 

laporan keuangan perpustakaan PIPM Semarang. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi 

dengan pencatatan data dari database laporan keuangan perpustakaan PIPM 

Semarang. 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Independen  

1. Kompetensi komite audit 

Kompetensi komite audit adalah anggota komite audit yang menguasai 

akuntansi dan keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi 

terhadap perubahan dan inovasi. Dalam penelitian ini kompetensi komite 

audit diukur menggunakan persentase jumlah komite audit dengan 

keahlian finansial atau akuntansi terhadap jumlah total komite audit yang 

ada dalam susunan komite audit perusahaan sampel (Pratiwi dan Meiranto, 

2013). 

𝐾𝐾𝐴 =    𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 dengan keahlian finansial atau akuntansi

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 

 

2. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah seberapa besar total aset yang dimiliki 

perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan 

logaritma dari total aset (Pratiwi dan Meiranto, 2013).  

𝑆𝐼𝑍𝐸 =  𝐿𝑜𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑡 
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3. Jumlah rapat komite audit 

Jumlah rapat komite audit adalah jumlah rapat yang diadakan komite audit 

dalam setahun. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang 

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 

menjelaskan bahwa: Pertama, Komite audit mengadakan rapat secara 

berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Kedua, rapat komite 

audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota. Ketiga, keputusan rapat komite audit diambil 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keempat, setiap rapat komite 

audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan 

pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota 

komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Dalam 

penelitian ini jumlah rapat komite audit diukur menggunakan jumlah rapat 

yang diadakan komite audit dalam setahun (Pratiwi dan Meiranto, 2013).  

JRKA =  Jumlah rapat yang diadakan komite audit dalam setahun  

4. Ukuran komite audit  

Komite audit merupakan salah satu komponen good corporate governance 

yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan 

mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses 

pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini ukuran komite audit diukur 

menggunakan komite audit adalah jumlah komite audit dalam perusahaan 

sampel (Pratiwi dan Meiranto, 2013). 
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𝑈𝐾𝐴 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

 

3.4.2. Variabel Kontrol  

1. Ukuran dewan komisaris  

Di Indonesia penyusunan dewan komisaris menganut pada sistem 

continental dimana board of directors dipisahkan menjadi dua lapis atau 

sering disebut two tier boards yaitu supervisory boards atau dewan 

komisaris dan management board atau direksi. Anggota supervisory 

boards terdiri dari non executive members atau komisaris independen yang 

diketuai oleh chairman atau komisaris utama, sedangkan management 

board diketuai oleh Chief Executive Officer (CEO) atau direktur utama. 

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur menggunakan jumlah 

dewan komisaris dalam perusahaan sampel (Pratiwi dan Meiranto, 2013). 

𝑈𝐷𝐾 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

 

2. Komposisi dewan komisaris independen  

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan. Dengan adanya keberadaan dan peran dari dewan 

komisaris independen, diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat. 

Dalam penelitian ini komposisi dewan komisaris independen diukur 

menggunakan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap 

jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris 

perusahaan sampel (Pratiwi dan Meiranto, 2013). 
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𝐾𝐷𝐾𝐼 =    𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

 

3. Kualitas auditor  

Kualitas auditor adalah auditor yang dianggap bereputasi baik karena 

masuk dalam KAP Big-4 dan memiliki jumlah klien terbanyak yang 

mengindikasikan tingginya kepercayaan emiten terhadap jasa audit 

keempat KAP tersebut. Kualitas auditor dalam penelitian ini diukur 

dengan memberi nilai 1 untuk sampel perusahaan yang diaudit oleh Big-4 

dan 0 untuk sampel perusahaan yang tidak diaudit oleh Big-4. KAP yang 

termasuk dalam Big-4 adalah (Ferdawati, 2010): 

a. Sidharta & Sidharta berafiliasi dengan KPMG 

b. Purwantono,Sarwoko dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst and Young 

c. Osman Ramli Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche & Tohmatsu 

d. Haryanto Sahari & rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers 

 

4. Leverage  

Leverage adalah seberapa besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan pembagian antara total 

hutang (total debt) dengan total ekuitas perusahaan (total equity) (Zamri et 

al., 2013). 

𝐿𝐸𝑉 =    𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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3.4.3. Variabel Dependen  

Variabel dependen penelitian ini adalah aktivitas manajemen laba riil. 

Aktivitas manajemen laba riil dalam penelitian ini diukur dengan arus kas 

kegiatan operasi abnormal (AbnCFO) dengan cara: 

1. Setiap observasi tahun arus kas kegiatan operasi abnormal adalah residual 

dari hasil estimasi yang merupakan arus kas kegiatan operasi aktual 

dikurangi arus kas kegiatan operasi  prediksian perusahaan i pada tahun t.  

2. Residual tersebut disebut sebagai arus kas kegiatan operasi abnormal.  

3. Untuk menghindari arus kas kegiatan operasi positif (income increasing) 

dan arus kas kegiatan operasi negatif (income decreasing) saling 

meniadakan (cancel-out) yang dapat mengaburkan inferensi statitis, maka 

penelitian ini menggunakan residual arus kas kegiatan operasi yang telah 

diabsolutkan (AbsCFO) untuk menangkap pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap manajemen laba riil (Roychowdury, 2006). 

 

 

Keterangan:  

CFOt  = Arus kas kegiatan operasi pada tahun t.  

At-1  = Total aset pada tahun t-1.  

St  = Penjualan bersih pada tahun t.  

ΔSt  = St - St-1. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan 

variabel dependen memiliki distribusi normal ataukah tidak. Pengujian 

dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data 

normal. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Menguji apakah dalam suatu model regresi ada tidaknya keadaan 

terjadinya kesalahan varian yang konstan biasanya disebabkan karena 

varians dalam model regresi penaksirannya tidak efisien. Pengujian 

dengan Uji Glejser. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data bebas dari 

heterokedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat hubungan yang 

sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Pengujian 

dengan nilai tolerance value dan VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka data bebas dari multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Pengujian dengan Uji Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-
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Watson hasil regresi di antara du dan 4-du maka data bebas dari 

autokorelasi. 

 

3.5.2. Uji Model Fit (Uji F) 

Uji model fit (uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah model yang 

dibangun tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. 

Penetepatan dari fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit yang dilihat dari nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik jika nilai signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2015). 

 

3.5.3. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi dilihat dari adjusted R2 berkisar antara nol dan satu. 

Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2015). 

 

3.5.4. Uji t  

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Ghozali, 2015).  
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AbsCFO= β0 + β1 KKA + β2 SIZE + β3 JRKA + β4 UKA + β5 UDK + β6 KDKI + β7 

KA + β8 LEV + e 

Keterangan: 

AbsCFO =  Aktivitas manajemen laba riil 

β0 =  Intersep 

β1-β8 =  Koefisien 

KKA =  Keberadaan komite audit 

SIZE = Ukuran perusahaan 

JRKA =  Jumlah rapat komite audit 

UKA =  Ukuran komite audit 

UDK =  Ukuran dewan komisaris 

KDKI =  Komposisi dewan komisaris independen 

KA =  Kualitas auditor 

LEV = Leverage 

e =  Error 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

1. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β1 dan β3 < 0 maka H1 dan H3 diterima.  

Sebaliknya jika nilai sig/2 > 0,05 serta nilai β1 dan β3 ≥ 0 maka H1 dan H3 

ditolak.  

2. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β2 dan β4 > 0 maka H2 dan H4 diterima.  

Sebaliknya jika nilai sig/2 > 0,05 serta nilai β2 dan β4 ≤ 0 maka H2 dan H4 

ditolak. 


