
33 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek dengan ciri khusus yang digunakan peneliti 

untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Peneliti 

menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel dari populasi yang ada. 

Metode purposive sampling dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu 

sebagai dasar pengambilan sampel (Cooper & Schindler, 2014). Berikut adalah kriteria 

yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel penelitian. 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. 

2. Perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor keuangan seperti bank, perusahaan 

asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas, dan jasa keuangan lainnya. 

Perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan dikeluarkan dari sampel karena 

memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor lainnya, terutama terkait 

konsep dasar akrual dan struktur modalnya (Sutandi, 2021). 

3. Laporan tahunan dan laporan keuangan lengkap, dapat ditemukan, dan diakses dari 

sumber yang digunakan. 

Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 

Perusahaan terdaftar di BEI 

tahun 2015-2019. 

502 516 553 608 663 2.842 

Perusahaan termasuk dalam 

sektor keuangan. 

(87) (90) (93) (97) (100) (467) 
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Laporan tahunan dan laporan 

keuangan tidak lengkap, tidak 

dapat ditemukan, dan tidak 

dapat diakses. 

(24) (14) (14) (17) (19) (88) 

Total Sampel 391 412 446 494 544 2.287 

Sumber: www.idx.co.id, 2021 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan 

tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan publik. Laporan 

tahunan dan laporan keuangan tersebut diperoleh dengan mengakses situs resmi 

BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan masing-masing. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik arsip 

(archival) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari laporan tahunan 

serta laporan keuangan perusahaan. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah-langkah 

tertentu dalam batasan prinsip akuntansi berterima umum dengan tujuan untuk 

memperoleh tingkat laba yang diinginkan (Scott, 2011; dalam Gambier, 2014). 

Variabel dependen manajemen laba diproksi dengan akrual diskresioner 

(discretionary accruals) yang dihitung menggunakan Modified Jones Model yang 

dikembangkan oleh (Dechow et al., 1995). Akrual diskresioner adalah komponen 

akrual yang mana manajemen memiliki fleksibilitas dan keleluasaan untuk 
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menentukan nilainya melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu (Sulistyanto, 

2018). Menurut Dechow (1994), akrual diskresioner sering memberi kesempatan 

bagi manajer untuk memanipulasi laba karena sifat fleksibilitas yang dimilikinya 

tersebut.  

Nilai akrual diskresioner dihitung melalui langkah-langkah di bawah ini. 

1. Menghitung total akrual. 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 𝑁𝐼𝑖,𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 

di mana 

TACCi,t = total akrual perusahaan i pada periode t; 

NIi,t = laba bersih perusahaan i pada periode t; dan 

CFOi,t = arus kas operasi perusahaan i pada periode t. 

2. Mengestimasi total akrual menggunakan persamaan regresi ordinary least 

square (OLS). 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
= 𝛽1 (

1

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
) + 𝛽3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
) + 𝜀 

di mana 

β1, β2, β3 = koefisien regresi; 

TAi,t-1 = total aset perusahaan i pada periode t-1; 

ΔREVi,t = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t; 

PPEi,t = aset tetap perusahaan i pada periode t; dan 

ε = error term.  

3. Menghitung akrual non-diskresioner menggunakan koefisien regresi β1, β2, 

dan β3 yang diperoleh sebelumnya. 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 𝛽1 (
1

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
) + 𝛽3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
) 

di mana 

NDACCi,t = total akrual non-diskresioner perusahaan i pada periode t; dan 
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ΔRECi,t = perubahan piutang perusahaan i pada periode t; 

4. Menghitung akrual diskresioner. 

𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 =
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
− 𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 

di mana 

DACCi,t = akrual diskresioner perusahaan i pada periode t. 

Nilai discretionary accruals yang diperoleh kemudian diabsolutkan 

(𝐴𝐵𝑆_𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡) karena penelitian berfokus pada manajemen laba, bukan berfokus 

pada pola income increasing atau income decreasing (arah positif/negatif). 

Semakin tinggi nilai absolut akrual diskresioner, artinya praktik manajemen laba 

yang dilakukan manajer semakin tinggi. 

3.3.2. Kemampuan Manajerial 

Kemampuan manajerial dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

kapabilitas seorang manajer untuk membuat keputusan bisnis dan memimpin 

perusahaan yang dipengaruhi oleh karakteristik latar belakang manajer seperti 

usia, pendidikan, dan pengalaman bekerja. Pengukuran variabel kemampuan 

manajerial mengacu pada ukuran yang dikembangkan oleh Chemmanur & 

Paeglis (2005). Menurut Chemmanur & Paeglis (2005), kemampuan manajerial 

dapat diukur melalui dimensi sumber daya tim manajemen (management team 

resources) yang pengukurannya sebagai berikut. 

1. Jumlah executive officers atau anggota manajemen puncak perusahaan 

(ukuran tim manajemen puncak). 

2. Persentase anggota manajemen puncak yang memiliki gelar Master of 

Business Administration (MBA). 

3. Persentase anggota manajemen puncak yang memiliki pengalaman sebagai 

manajemen puncak perusahaan lain di masa lalu. 
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Dari tiga ukuran di atas, penelitian ini menggunakan ukuran pengalaman 

masa lalu manajemen puncak sebagai proksi dari kemampuan manajerial. Alasan 

peneliti menggunakan ukuran tersebut adalah karena penelitian-penelitian terbaru 

yang juga menggunakan tiga ukuran di atas menemukan bahwa hanya 

pengalaman CEO yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

(Ruzhanskaya & Sizikov, 2020), pengungkapan tanggung jawab sosial 

(Kristiawan, 2020), kinerja perusahaan (Kusumasari, 2018; Bhagat et al., 2012), 

serta keputusan investasi (Alomari, 2017). Sebaliknya, penelitian-penelitian 

tersebut tidak menemukan peran signifikan dari ukuran tim manajemen puncak 

dan pendidikan MBA yang dimiliki CEO. Menurut Bhagat et al. (2012), 

kesuksesan di level eksekutif tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis 

seorang CEO saja, namun yang jauh lebih penting adalah keterampilan 

komunikasi, keterampilan interpersonal, dan kemampuan untuk membuat 

keputusan yang berani dengan cepat yang mana hanya dapat diperoleh dari 

pengalaman praktis selama kariernya. Maka dari itu, peneliti menggunakan 

ukuran ini sebagai proksi dari kemampuan manajerial mengingat pengalaman 

memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan strategis dan outcome 

perusahaan yang kemungkinan besar juga dapat berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba perusahaan. 

Istilah manajemen puncak sendiri merujuk pada Direksi yang terdiri dari 

Presiden Direktur (Direktur Utama), Wakil Presiden Direktur (Wakil Direktur 

Utama), dan Direktur. Semakin tinggi persentase anggota manajemen puncak 

yang memiliki pengalaman sebagai manajemen puncak perusahaan lain di masa 

lalu, maka artinya kemampuan manajerial juga semakin tinggi. 
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3.3.3. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan mengacu pada distribusi saham yang dipegang 

oleh beberapa individu, institusi, atau keluarga tertentu (Gursoy & Kursat, 2002). 

Pengukuran konsentrasi kepemilikan mengikuti penelitian yang dilakukan oleh 

Gul et al. (2010), yaitu persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

pemegang saham terbesar, baik individu maupun institusi. Semakin besar porsi 

saham yang dimiliki oleh satu individu atau institusi tertentu, maka kepemilikan 

saham perusahaan semakin terkonsentrasi. 

3.3.4. Reputasi Manajer 

Reputasi manajer didefinisikan sebagai citra baik manajer yang 

dipersepsikan oleh pasar, yang dipengaruhi oleh kompetensi, karisma, integritas, 

reliabilitas, dan peran manajer dalam mencapai serta mempertahankan 

kesuksesan perusahaan (Karuna, 2011). Reputasi manajer diukur menggunakan 

ukuran yang dikembangkan oleh Chemmanur et al. (2009), yakni persentase 

anggota manajemen puncak yang menjabat sebagai Dewan Komisaris di 

perusahaan lain pada saat yang sama. Semakin besar persentase tersebut 

menunjukkan reputasi manajer yang semakin tinggi pula. 

3.3.5. Kualitas Auditor 

Kualitas auditor mengacu pada probabilitas auditor dalam menemukan dan 

mengungkap ketidakberesan dalam sistem akuntansi klien (DeAngelo, 1981). 

Kualitas auditor diproksi dengan ukuran KAP yang diukur menggunakan variabel 

dummy, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Alzoubi (2016). Laporan 

keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four diberi skor satu dan yang 

selain KAP Big Four diberi skor nol. 

Tabel 3.2. Afiliasi KAP Big Four di Indonesia 
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KAP Big Four Afiliasi di Indonesia 

Pricewaterhouse Coopers (“PwC) 

Indonesia 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 

Rekan 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

(“Deloitte”) Indonesia 

Satrio Bing Eny & Rekan 

Ernst & Young (“EY”) Indonesia Purwantono, Sungkoro & Surja 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

(“KPMG”) Indonesia 

Siddharta Widjaja & Rekan 

 

sumber: Wiguna et al. (2020) 

3.3.6. Independensi Dewan Komisaris 

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017, komisaris 

independen adalah komisaris yang bukan merupakan pengurus dan karyawan, 

tidak memiliki saham perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi, serta tidak 

memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan 

perusahaan efek. Menurut Cheng & Courtenay (2006), banyaknya komisaris 

independen dalam Dewan Komisaris mencerminkan tingkat independensi Dewan 

Komisaris tersebut. Pengukuran independensi Dewan Komisaris mengikuti 

penelitian Prastiti & Meiranto (2013) yaitu proporsi komisaris independen 

terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan. 

3.3.7. Variabel Kontrol 

Menurut Cooper & Schindler (2014), variabel kontrol digunakan dalam 

sebuah penelitian untuk memberikan model empiris yang lebih lengkap dan baik. 
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Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol, yakni debt-to-equity ratio dan 

profitabilitas. 

3.3.7.1. Debt-to-Equity Ratio 

Rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio/DER) 

merupakan metrik keuangan yang mengukur sejauh mana perusahaan 

membiayai operasinya melalui pinjaman dibandingkan modal sendiri. 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu seperti Widayanti et al. (2018) dan 

Yupita et al. (2017) menunjukkan bahwa DER berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Debt-to-equity ratio dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

3.3.7.2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba relatif 

terhadap pendapatan, aset, atau ekuitasnya. Penelitian ini menggunakan 

return on assets (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas. Beberapa 

penelitian terdahulu membuktikan bahwa ROA memiliki pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba (Giovani, 2019; Picauly & 

Sitohang, 2017; Sihombing, 2017; Widayanti et al., 2018). Return on 

assets dirumuskan sebagai berikut. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

fenomena atau karakteristik dari distribusi data penelitian (Cooper & Schindler, 
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2014). Statistik deskriptif akan memberikan deskripsi atas rata-rata, nilai 

maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan jangkauan dari data variabel. 

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif akan menjelaskan frekuensi, tendensi 

pusat, dan dispersi dari data manajemen laba, kemampuan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan, reputasi manajer, kualitas auditor, dan independensi Dewan 

Komisaris. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan data yang ada adalah valid 

untuk digunakan sebagai alat penduga. Uji ini memastikan bahwa data bebas dari 

bias, tepat, dan konsisten. Empat asumsi klasik yang harus terpenuhi adalah 

sebagai berikut. 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi normal dari 

kelompok data. Menurut Murniati et al. (2013) dalam Sutandi (2021), 

model regresi layak dilakukan pengujian statistik apabila datanya 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan 

menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk (Cooper & 

Schindler, 2014). Data mempunyai sebaran normal jika nilai signifikansi 

(Sig.) dari tes Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk lebih besar dari 

0,05. 

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan variabel-

variabel independen yang digunakan tidak berkorelasi satu sama lain. 

Gejala multikolinearitas dapat diamati melalui nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih besar dari 



42 

 

0,1 atau VIF lebih kecil dari 10, maka artinya data bebas 

multikolinearitas. 

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

perbedaan varians residual untuk semua pengamatan dalam model 

regresi. Model regresi dikatakan baik apabila variansnya mengalami 

keadaan homoskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diuji 

menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresi nilai absolut residual 

dari variabel independen. Apabila diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 

lebih besar dari 0,05; maka persamaan regresi tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

3.4.2.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana antara pengamatan 

periode t dan pengamatan periode t-1 terjadi korelasi. Model regresi 

yang baik adalah model yang tidak menunjukkan gejala autokorelasi. 

Autokorelasi dapat diuji menggunakan tes Durbin-Watson. Apabila 

angka Durbin-Watson berada di antara du dan 4-du, maka data tersebut 

bebas dari autokorelasi.  

3.4.3. Uji Kelayakan Model 

Ketepatan model regresi dalam mengestimasi nilai aktual secara statistik 

diketahui dengan uji kelayakan model (Ghozali, 2011; dalam Yoestini, 2012). 

Kelayakan model dapat dilakukan melalui uji F, uji t, dan uji koefisien 

determinasi (R2). 
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3.4.3.1. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependennya. Model regresi dikatakan 

layak sebagai model penelitian apabila terdapat pengaruh simultan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi 

(Sig.) yang kurang dari 0,05 artinya variabel-variabel independen secara 

bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

3.4.3.2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual. Nilai signifikansi (Sig.) 

yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika 

nilai Sig. lebih dari 0,05 maka dikatakan variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

3.4.3.3. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R2 sebagai 

koefisien determinasi. Nilai adjusted R2 berada di antara nol (0) dan satu 

(1). Adjusted R2 yang semakin mendekati satu (1) artinya variabel 

independen semakin mampu untuk menjelaskan variasi dari variabel 

dependennya. 

3.4.4. Uji Hipotesis 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

kemampuan manajerial, konsentrasi kepemilikan, reputasi manajer, kualitas 
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auditor, dan independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen laba dengan 

DER dan ROA sebagai variabel kontrol. Model regresi yang digunakan adalah 

𝐴𝐵𝑆_𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐵𝐿𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐴𝑈𝑄𝑈𝐿𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝐼𝑁𝐷𝐶𝑂𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐷𝐸𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝜀 

di mana 

β0 = konstanta 

β1−β7 = koefisien regresi dari tiap variabel 

ABS_DACC = nilai absolut discretionary accruals 

ABLE = kemampuan manajerial 

OC = konsentrasi kepemilikan 

REP = reputasi manajer 

AUQUL = kualitas auditor 

INDCOM = independensi Dewan Komisaris 

DER = debt-to-equity ratio 

ROA = return on assets 

ε = error term. 

Alpha () yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05; yang artinya 

terdapat probabilitas kesalahan dalam menerima atau menolak hipotesis sebesar 

5%. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 22.0 untuk menganalisis data dan 

menarik kesimpulan. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

mengamati nilai signifikansi (Sig.) dan arah koefisien regresi (β) untuk tiap 

variabel independen. Keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis ditentukan 

sebagai berikut. 



45 

 

1. Apabila nilai Sig./2 < 0,05 untuk variabel ABLE, OC, REP, AUQUL, dan 

INDCOM serta β1, β2, β3, β4, dan β5 memiliki arah negatif, maka H1, H2, 

H3, H4, dan H5 diterima. 

2. Apabila nilai Sig. < 0,05 untuk variabel DER dan ROA maka variabel 

kontrol dapat menjaga hubungan variabel independen dan variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


