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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitan ini adalah perusahaan 

sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 

2014. Peneliti memilih sampel sektor perbankan pada periode 2012 sampai 2014 

dikarenakan agar penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan data yang terbaru. 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan finance sektor perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih sektor finance subsektor 

perbankan di karenakan sektor  perbankan memiliki aktifitas operasi dan produk yang 

dihasilkan memiliki kesamaan di setiap perusahaannya. Karakteristik perbankan juga 

menjadi faktor peneliti memilih sektor perbankan. Karakteristik industry perbankan 

menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 berbeda dengan industry lain 

yaitu peraturan bank lebih ketat dari pada industry lain. Sektor perbankan menjadi 

sektor yang highly regulated yang mempunyai lembaga otoritas perbankan ssecara 

khusus dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, selain itu karakteristik 

perbankan (etika dan kehati-hatian) menjadi suatu aspek yang penting bagi suatu bank 

(Eka, 2009). 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/ 2006 Pasal 2 ayat 1 

yang berbunyi “Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
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dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.” 

dengan adanya peraturan tersebut maka hal ini akan memudahkan peneliti di dalam 

mengambil sampel penelitian. Perbedaan hasil (research gap) yang terjadi di penelitian 

serupa untuk sektor perbankan juga masih terjadi. 

Pemilihan sampel yang digunakan metode purposive sampling yaitu penentuan 

sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu. Adapun beberapa 

kriteria tersebut : 

1. Perusahaan perbankan yang tercatat di BEI  periode 2012-2014 dan tidak 

delisting selama periode penelitian. 

2. Perusahaan perbankan yang memiliki laporan keuangan di tahun 2012-2014. 

3. Perusahaan yang  menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit. 

4. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang memiliki 

kelengkapan data. 

Tabel 3.1 

Ringkasan Perolehan Data Sampel 

Kriteria 2012 2013 2014 

Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2014 33 38 41 

Perusahaan yang tidak memliliki laporan 

keuangan di tahun sebelumnya. (2) (7) (10) 

Jumlah perusahaan yang tidak memiliki 

kelengkapan data dalam penelitian. (1) (1) (1) 
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Perusahaan yang tidak melakukan aktivitas 

saham “saham tidur” (4) (4) (4) 

Total sampel per tahun 26 26 26 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2016 

 

3.2 DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL 

1. Manajeman Laba 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variable dependen yaitu 

manajeman laba. Adapaun definisi operasional dari manajeman laba yaitu pemilihan 

kebijkana-kebijakan akuntansi tertentu oleh manajeman perusahaan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu (Scott,2006). Manajeman laba di dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan Discretionary Accrual (DAit) yang dihitung dengan 

menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al dalam Ujiyantho dan 

Pramuka,2007). 

 Rumus Discretionary Accrual :  A(it-1) 

TAit = NIit – CFOit  

TAit/Ait-1 = 𝛃𝟏 (
𝟏

𝐀(it−1)
) + 𝛃𝟐 (

∆𝐑𝐞𝐯𝐢𝐭
𝐀(𝐢𝐭−𝟏)

) +  𝛃𝟑 (
𝐏𝐏𝐄𝐢𝐭

𝐀(𝐢𝐭−𝟏)
) + 𝛆  

NDAit =  𝛃𝟏 (
𝟏

𝐀(𝐢𝐭−𝟏)
) +  𝛃𝟐 (

∆𝐑𝐞𝐯𝐢𝐭
𝐀(𝐢𝐭−𝟏)

−
∆𝐑𝐞𝐜𝐢𝐭

𝐀(𝐢𝐭−𝟏)
) +  𝛃𝟑 (

𝐏𝐏𝐄𝐢𝐭
𝐀(𝐢𝐭−𝟏)

) 

DAit = 
𝑻𝑨𝒊𝒕

𝑨(𝒊𝒕−𝟏)
− 𝑵𝑫𝑨𝒊𝒕 
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Keterangan : 

TAit : Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit : Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit : Arus kas dari operasi perusahaan i pada tahun t 

TAit : Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NDAit : Akrual non diskresioner perusahaan i pada tahun t 

DAit : Akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t 

Ait-1 : Total aktiva perusahaan i pada tahun ke t 

∆Reⱱt : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPEt : Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t 

∆Rect : Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

ε  : Error 

Variabel independen yang digunakan di dalam penelitaian ini adalah Good 

Corporate Governance (GCG) dan Leverage. Komponen GCG yang terdiri dari 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajeman, komisaris independen dan komite 

audit. 

 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perbankkan,dana pensiun serta investment bangking (Siregar 
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dan Utama 2005). Dapat diukur dengan menggunakan skala rasio saham yang dimiliki 

oleh investor institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar milik 

perusahaan.  

Kepemilikan Institusional =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

3. Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

manajeman secara pribadi maupun kepemilikan saham yang dimiliki anak perusahaan 

bersangkutan (Susiana dan Herawaty, 2005). dapat diukur dengan menggunakan skala 

rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajeman dibandingkan dengan jumlah 

saham yang beredar milik perusahaan. 

Kepemilikan Manajerial = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

 

4. Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak dipengaruhi oleh 

manajeman, anggota dewan komisaris lain dan pemegang saham dominan,serta 

terbebas dari aktivitas bisnis dan aktivitas lainnya yang mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk bertindak independen atau berorientasi terhadap kepentingan 

perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance 2004).   
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Dapat diukur dengan menggunakan skala rasio jumlah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan seluruh anggota 

dewan komisaris perusahaan. 

Kom Independen =  
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

 

5. Komite Audit 

 Komite audit berdasarkan Kep. 29/PM/2004 ialah komite yang dibentuk 

dewan komisaris dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan  

pengelolaan perusahaan.  dapat diukur dengan dengan menggunakan skala rasio jumlah 

anggota komite audit dari luar dibandingkan jumlah seluruh anggota komite audit 

perusahaan. 

Kom audit = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐥𝐮𝐚𝐫

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

6. Leverage  

Leverage adalah perbandingan total kewajiban dengan total aktiva perusahaan 

( Welvin dan Arleen,2010).menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk 

membiayai investasinya. Semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar resiko 

yang di hadapi. Rasio pengukuran leverage di dalam penelitian ini ialah menggunakan 

pengukuran Debt to Equity Ratio (DER).  

Leverage  = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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7. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah ukuran dari sebuah perusahaan yang ditentukan 

dari jumlah asset yang dimiliki perusahaan ( Tri Listiani,2008). Jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan kemudian di transformasi ke dalam bentuk logaritma natural (LN).  

Ukuran Perusahaan = LN Total Asset  

8. Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan guna mendapatkan laba dari 

kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan ( Ghost,et.al,2000) dalam (Gunawan, Ari 

dan Ayu, 2014). Rasio pengukuran profitabilitas dalam penelitaian ini adalah dengan 

menggunakan ROA (Return on Assets) yaitu laba bersih perusahaan setelah pajak 

dibagi dengan total asset.  

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

9. Asimetri Informasi 

Asimetri Informasi adalah keadaan manajer memiliki akses informasi yang 

lebih banyak mengenai prospek perusahaan yang tidak diketahui pihak luar 

perusahaan (Restuwulan, 2013). Asimetri Informasi diukur dengan menggunakan 

relative bid-ask spread (Rahmawati, dkk. 2006). 

SPREAD i,t =  
(𝒂𝒔𝒌𝒊,𝒕−𝒃𝒊𝒅𝒊,𝒕)

(
𝒂𝒔𝒌𝒊,𝒕+𝒃𝒊𝒅𝒊,𝒕

𝟐
)

𝒙𝟏𝟎𝟎 
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Keterangan : 

Aski,t = Harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada hari t 

Bidi,t = Harga bid terendah saham perusahaan I yang terjadi pada hari t 

 

3.3 MODEL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS 

3.3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.3.1.1 Uji Normalitas  

Uji ini dilakukan unuk mengetahui apakah data yang akan di uji berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah distribusi residualnya normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov 

Smirnov Test, yaitu dengan membandingkan nilai asymptotic significance α = 5%. 

Data dikatakan normal jika nilai asymp.sig 2-tailed>0,05 (santosa,2005;231). 

 

3.3.1.2 Uji Heterokedatisitas 

Uji  ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain sehingga 

penafsiran koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil penafsiran menjadi kurang 

akurat (Santosa, 2005;242). 

3.3.1.3 Uji Multikolinearitas 
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Uji ini untuk mengetahui adanya hubungan  linier yang saling sempurna antara 

atau pasti antara beberapa atau semua variable yang merupakan penjelasana dari 

regresi. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui adanya korelasi-korelasi antar 

variable independen di dalam penelitian ini. Cara yang digunakan ialah dengan cara 

melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance < 

0,10 atau nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 

 

3.3.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya korelasi yang terjadi antara 

kesalahan pengganggu periode t terhadap kesalahan pengganggu periode t-1 

(sebelumnya) (Ghozali 2006;84). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi (non-autokorelasi). Salah satu pengujian terhadap gejala autokorelasi 

ialah dengan uji Durbin-Watson, apabila Du < Dhit < (4 – Du) maka tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

3.3.2 Pengujian Hipotesis 

3.3.2.1 Regresi linear berganda 

 Teknis analisis data ialah sebuah cara untuk menjawab permasalahan yang 

dirumuskan dengan diinterpretasikan dari pengolahan data yang telah terkumpul. Yang 

mana metode yang digunakan ialah model statistic regresi linear berganda. Data yang 
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didapat dalam penelitiaan ini akan di analisis menggunakan regression analysis dengan 

bantuan program SPSS. Adapun persamaan regresi dari penelitian ini ialah : 

ML: a0 + b1KI+ b2KM + b3KomIn+ b4KA + b5Lev + b6UK+ b7PR + b8AI + e 

KI = Kepemilikan Institusional   KA = Komite Audit 

KM= Kepemilikan manajerial   Lev = Leverage DTA 

KomIn= Komisaris Independen    UK = Ukuran Perusahaan 

ML= Manajeman Laba    PR = Profitabilitas 

AI = Asimetri Informasi 

3.3.2.2 Uji Hipotesis 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variable 

independen terhadap variabel dependen. Untuk mempengaruhi hubungan yang terjadi 

antara variable independen terhadap variable dependen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah perusahaan sektor perbankan. Digunakan tingkat kepercayaan 95% 

dengan kesalahan sebesar 5% yang mana α/ profitabilitas = 0,05. Adapun dua alat 

analisis yang digunakan ialah : 

3.3.6.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk  menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen baik secara bersamaan maupun secara 

parsial. Hal ini dapat dilihat dengan ketentuan : 

a) Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 
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Apabila hal tersebut terjadi, berarti secara parsial variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

dalam penelitian. 

b) Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

Apabila hal tersebut terjadi, berarti secara parsial variabel 

independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

dependen dalam penelitian. 

 

3.3.6.2 Uji T 

Uji T bertujuan untuk melihat pengaruh yang ada secara individual 

antara variable-variabel yang bebas terhadap variable yang terikat 

secara signifikan. Output SPSS akan dilihat pada table coefficients 

digunakan untuk melakukan analisis. Dengan pengambilan keputusan 

yang di dasarkan pada: 

a) Signifikan bila ρ value < α (0,05) dan dilihat dari β1,β2,β3,β4,β6 

memiliki sifat negatif dan β5,β7,β8 memiliki sifat positif, 

sehingga hipotesis diterima. 

b) Tidak signifikan bila ρ value > α (0,05) sehingga hipotesis 

ditolak. 

 

 




