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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. Pemilihan 

sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive 

sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan 

dikeluarkan dari sampel. Tabel 3.1 untuk menjelaskan proses pemilihan sampel 

penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel perusahaan 

yang tersedia adalah 1248 observasi. Berikut adalah kriteria dalam pengambilan 

sampel: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan berturut-turut 

selama periode penelitian tahun 2015-2019. 

2. Perusahaan tidak termasuk dalam institusi keuangan dan asuransi. Institusi 

keuangan dan asuransi tidak termasuk dalam sampel penelitian karena 

mempunyai karakteristik akrual yang berbeda (Chtourou, 2001). 

3. Perusahaan menyajikan informasi mengenai keahlian manajerial, gender, 

kewarganegaraan, independensi Dewan Komisaris, frekuensi rapat komite 

audit, dan opini audit dalam laporan tahunannya. 
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4. Laporan Keuangan Perusahaan menggunakan mata uang rupiah atau selain 

mata uang asing. 

5. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan dapat diakses pada situs 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan alamat www.idx.co.id. 

 Tabel 3.1. Proses Pemilihan Sampel  

Kriteria Pengambilan Sampel 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Jumlah Perusahaan yang 

terdaftar di BEI 
412 425 459 508 560 2364 

Perusahaan tidak termasuk 

dalam institusi keuangan dan 

asuransi 

-86 -89 -91 -96 -100 -462 

Laporan Tahunan tidak lengkap -89 -84 -117 -157 -207 -654 

Jumlah Perusahaan 237 252 251 255 253 1248 

Sumber data diolah dari IDX, 2021 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi merupakan studi 

yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran data historis objek penelitian 

dimana data historis yang dipelajari dan dikumpulkan berupa dokumen laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang dapat diakses dan diunduh pada situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan alamat www.idx.co.id maupun di situs resmi 

pada masing-masing perusahaan pada periode penelitian yaitu tahun 2015-2019. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Selain itu, metode studi pustaka yang diperoleh dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara penelitian ini mempelajari dan mengumpulkan beberapa 

informasi dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, internet, penelitian terdahulu, 

peraturan pemerintah, dan sumber lain baik dalam format kertas cetakan maupun 

dalam format elektronik yang digunakan sebagai bahan referensi dalam pengujian 

hipotesis dan model analisis yang selaras dengan judul penelitian ini. 

3.2.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data sekunder. 

Data sekunder adalah merupakan data yang tidak langsung diperoleh secara 

langsung melainkan data yang diperoleh dari sumber lain dan telah dipublikasikan 

secara resmi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 

(annual report) dan laporan keuangan (financial report) yang telah diaudit pada 

periode tahun 2015-2019. Peneliti mendapatkan data mengenai laporan keuangan 

dan laporan tahunan bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 

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

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

(independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas akrual. 

Kualitas akrual merupakan kualitas informasi akuntansi yang tersaji secara tidak 

langsung dalam laporan keuangan yang membandingkan antara akrual arus kas 

perusahaan pada periode sebelumnya, periode sekarang dan periode selanjutnya. 

Kualitas akrual dianggap baik apabila tingkat akrualnya mendekati arus kas suatu 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan dimasa mendatang. Kualitas akrual diukur menggunakan regresi 

perubahan arus kas pada periode masa lalu, periode saat ini, dan periode masa 

mendatang. Standar deviasi residual yang diestimasikan secara time-series dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 

. Pengukuran kualitas akrual pada penelitian ini mengacu pada penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Dechow dan Dichev (2002) yang telah dimodifikasi 

oleh McNichols (2002). Berikut persamaan regresinya: 

ΔWCAi.t = β0 + β1CFOi.t-1 + β2CFOi.t + β3CFOi.t+1 + β4ΔREVi.t + β5PPEi.t + ei.t 

Keterangan: 

ΔWCAi.t = Perubahan working capital akrual perusahaan i tahun t 

CFOi.t  = Perubahan arus kas operasi perusahaan i tahun t; 

ΔREVi.t  = Perubahan pendapatan perusahaan i tahun t;  

PPEi.t  = Properti. Pabrik. dan Peralatan kotor perusahaan i pada tahun t.  

ei.t  = residual error 

Adanya perubahan working capital perusahaan i pada periode tahun t 

(ΔWCi.t) diperoleh dari adanya perubahan aset lancar non-kas dikurangi 

kewajiban jangka pendek yang tidak termasuk dalam komponen lancar kewajiban 

jangka panjang. Semua variabel yang dideflasi dengan jumlah aset rata-rata. 

Hasil dari regresi diatas mencerminkan tingkat akrual yang tidak 

berkaitan dengan cash flow yang telah direalisasikan. Semakin banyaknya 

kesalahan dalam mengestimasi akrual dan semakin rendahnya kualitas akrual 

yang terdapat dalam laba menunjukkan adanya tingkat standar deviasi residual 

yang tinggi. Disisi lain, rendahnya tingkat standar deviasi menunjukkan adanya 
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kesalahan dalam mengestimasi semakin rendah dan kualitas akrual yang 

dihasilkan semakin tinggi. 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1 Keahlian Manajerial 

Keahlian manajerial merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh 

individu/personal dalam melakukan pengambilan keputusan yang dapat 

menunjukkan sisi positif dalam suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan 

untuk mencapai kinerja suatu perusahaan (Majid et al., 2020). Variabel keahlian 

manajerial dalam penelitian ini diukur dengan persentase jumlah anggota CEO 

yang menjabat posisi yang sama di masa lalu sebagai anggota tim manajemen 

puncak pada perusahaan yang berbeda (Chemmanur et al., 2015) 

3.3.2.2 Gender 

Adanya diversitas gender dalam suatu jajaran manajemen puncak suatu 

perusahaan dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

dibandingkan dengan manajemen puncak yang didominasi oleh laki-laki (Ernst & 

Young. 2009). Keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak diyakini 

dapat dapat menganalisis dan mengontrol kondisi karena wanita cenderung lebih 

mempunyai rasa dan sikap kehati-hatian dalam bertindak yang menjadikan suatu 

perusahaan menjadi lebih harmonis. 

Pengukuran variabel gender dalam penelitian ini adalah dengan 

persentase diversitas gender (proporsi wanita dalam Dewan Komisaris) terhadap 

semua anggota Dewan Komisaris (Astuti, 2017). 
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3.3.2.3 Kewarganegaraan 

Menurut Irwansyah et al. (2020) kehadiran anggota dewan direksi 

dengan warga kewarganegaraan asing dapat memberikan pandangan yang berbeda 

dan lebih kreatif dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis dibandingkan 

dengan anggota dewan direksi yang homogen. Adanya dewan direksi dengan 

kewarganegaraan asing dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan karena 

memberikan kesan lebih profesional dan kompeten bagi (Astuti, 2017). 

Pengukuran variabel kewarganegaraan dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang memiliki anggota dewan 

direksi berkewarganegaraan asing diberi kode 1 dan yang tidak memiliki anggota 

direksi yang berkewarganegaraan asing diberi nilai 0 (Noorkhaista & Sari, 2017). 

3.3.2.4 Independensi Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris indepen merupakan anggota dewan komisaris yang 

mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan secara independen dan terbebas dari upaya intervensi para manajer 

(Farida & Kusumaningtyas, 2017). Dewan Komisaris Independen adalah pihak 

yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan 

atau kekeluargaan. Adanya Dewan Komisaris Independen telah diatur dalam 

peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 yang disempurnakan dengan 

surat keputusan No: KEP – 339/BEJ/07 – 2001 yaitu setiap perusahaan publik 

harus menyusun dewan komisaris independen dimana anggota minimalnya adalah 

30% dari total anggota dewan komisaris. 
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Variabel Independensi Dewan Komisaris diukur berdasarkan persentase 

jumlah komisaris independen terhadap jumlah komisaris yang ada pada suatu 

perusahaan (Liyanto & Anam, 2017). 

Independensi Dewan Komisaris =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

Keterangan: 

Total Dewan Komisaris 

Independen 

: Jumlah anggota komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan pemilik saham mayoritas. anggota direksi 

dan/atau anggota komisaris lainnya. (UU No 40 

Tahun 2007) 

Total Dewan Komisaris : Jumlah komisaris pada suatu perusahaan 

 

3.3.2.5 Frekuensi Rapat Komite Audit 

Frekuensi rapat komite audit merupakan jumlah rapat yang dilakukan 

oleh Komite Audit dalam satu periode (Butar Butar, 2018). Biasanya Komite 

Audit menyelenggarakan rapat minimal setahun sebanyak 4 kali (Aji, 2012). Oleh 

karena itu, variabel frekuensi rapat komite audit diukur dengan menghitung total 

rapat yang diselenggarakan komite audit dalam satu tahun. Rapat komite audit 

yang dimaksud adalah rapat internal komite audit. Data mengenai rapat komite 

audit bisa didapatkan pada laporan tahunan (annual report) perusahaan. 

3.3.2.6 Opini Audit 

Opini audit merupakan hasil akhir dari tahapan audit yang dilakukan oleh 

auditor terhadap pengguna laporan keuangan terkait kewajaran dan kesesuaian 

penyajian laporan keuangan yang selaras dengan prinsip akuntansi yang berterima 

umum (Rustiarini & Sugiarti, 2013). Faktor yang mempengaruhi auditor dalam 

menerbitkan opininya terhadap laporan keuangan yaitu: ruang lingkup audit, 
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koherensi dalam menerapkan prinsip akuntansi yang digunakan, kesesuaian dalam 

penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, independensi 

auditor dan ketidakjelasan material selama proses audit. 

Variabel Opini audit diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Variabel dummy diberikan nilai 1 apabila opini audit yang diterbitkan adalah 

opini audit wajar tanpa pengecualian. dan diberi nilai 0 apabila opini audit yang 

diterbitkan opini audit dengan pengecualian. 

3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang termasuk dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan (size). tingkat utang (leverage) dan pertumbuhan perusahaan (growth). 

Variabel kontrol digunakan untuk meminimalisir terjadinya error. 

a. Ukuran perusahaan (size) adalah besarnya suatu perusahaan yang diukur 

berdasarkan total aset yang diukur dengan logaritma natural 

b. Leverage adalah rasio total hutang terhadap total aset 

c. Pertumbuhan perusahaan (growth) adalah kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan laba perusahaan. 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan menggunakan 

uji statistik deskriptif untuk menginterpretasikan dan menjelaskan nilai rata-rata, 

standar deviasi, serta maksimum dan minimum dari variabel dependen yaitu 

kualitas akrual dan variabel independen yaitu keahlian manajer, gender, 

kewarganegaraan asing, independensi Dewan Komisaris, frekuensi rapat Komite 

Audit, dan Opini Audit. 
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3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas digunakan untuk 

memprediksi apakah model regresi berganda dan variabel bebas (independen) 

saling berkorelasi atau tidak. Dalam uji multikolinearitas yang baik terjadi apabila 

model regresi berganda tidak saling berhubungan (berkorelasi) dengan variabel 

bebas/independen. Nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) 

dapat digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinearitas pada model regresi 

berganda. Multikolinearitas terjadi apabila: 

a) Nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, artinya data telah terjadi 

multikolinearitas.  

b) Nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, artinya data tidak terjadi 

multikolinieritas.  

3.4.2.2 Uji heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji perbedaan antara 

variance dari residual dengan model regresi berganda (Ghozali, 2011). Model 

regresi berganda yang dikatakan baik jika tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk 

memprediksi heteroskedastisitas dalam pengujian ada atau tidak maka dapat 

digunakan uji Glejser, terjadi jika: 

a) Nilai probabilitas signifikansi > 0,05 artinya model regresi dalam penelitian ini 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

b) Nilai probabilitas signifikansi <0,05 artinya model regresi dalam penelitian ini 

terdapat gejala heteroskedastisitas. 
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3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi merupakan pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena adanya pengamatan yang dilakukan 

secara runtut dan berkaitan satu dengan yang lain. Autokorelasi timbul pada data 

yang bersifat time series dikarenakan sifatnya yang diurutkan menurut waktu. 

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat autokorelasi. Pada penelitian 

ini uji autokorelasi yang digunakan adalah dengan Durbin-Watson. 

a. Jika, 0 < d < dl, tidak ada autokorelasi positif. H0 ditolak. 

b. Jika, dl ≤ d ≤ du, tidak ada autokorelasi positif. tidak ada keputusan. 

c. Jika, 4-dl < d < 4, tidak ada autokorelasi negatif. H0 ditolak. 

d. Jika, 4-du ≤ d ≤ 4-dl, tidak ada autokorelasi positif. tidak ada keputusan. 

e. Jika, du < d < 4- du, tidak ada autokorelasi positif dan negatif. H0 diterima. 

3.4.2.4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Pengujian koefisien determinansi diukur menggunakan Adjusted R 

Square. Nilai variasi dalam variabel dependen kualitas akrual dapat dijelaskan 

oleh variasi-variasi variabel independen yaitu keahlian manajerial, 

kewarganegaraan, gender, independensi Dewan Komisaris, frekuensi rapat 

Komite Audit, dan Opini Audit. Adjusted R Square mempunyai fungsi untuk 

mengukur seberapa tingkat keyakinan menambahan variabel independen yang 

tepat dan menambah daya prediksi model.  Nilai R2 berada diantara 0 sampai 1, 

apabila R2 mempunyai nilai 0 artinya tidak ada hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, sedangkan nilai R2=1 artinya mempunyai 
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hubungan sempurna. Untuk regresi berganda dengan variabel independen lebih 

dari 2 maka digunakan adjusted R square sebagai koefisien determinasi. 

3.4.3 Uji regresi berganda 

Penelitian ini menggunakan pengujian model analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis). Model ini bertujuan untuk mendeteksi adanya 

pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis ini juga 

dapat menguji korelasi antara kedua variabel atau lebih dan mendeteksi arah 

hubungannya. Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

AKR.t = β0 + β1AHLi.t-1 + β2GDRi.t + β3FORi.t+1 + β4IND.t + β5FRE.t + β6OPNi.t 

+ β7SZEi.t + β8LEV.t + β9GRWi.t + εi.t 

Keterangan: 

AKR = Kualitas Akrual perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan 

model Dechow dan Dichev (2002) modifikasi Mcnichols (2002) 

AHL = Keahlian Manajerial 

GDR = Ukuran Dewan Komisaris 

FOR = Kewarganegaraan 

IND = Independensi Dewan Komisaris 

FRE = Frekuensi Rapat Komite Audit 

OPN = Opini Audit 

SZE  = Ukuran Perusahaan 

LEV  = Tingkat Utang (Leverage) 

GRW = Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

ε = Nilai Residual dari model regresi 
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3.4.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependennya. Nilai probabilitas 

signifikansi pada uji statistik F yaitu 0.05 atau α = 5%. Notasi Ho atau hipotesis 

Nol menggambarkan bahwa semua skala sama dengan nol. Artinya seluruh 

variabel independen dalam penelitian tidak mempengaruhi variabel dependennya. 

Sedangkan notasi Ha atau hipotesis alternatif mencerminkan bahwa seluruh skala 

skala tidak sama dengan nol. Artinya seluruh variabel independen dalam 

penelitian mempengaruhi variabel dependennya. Ciri-ciri hipotesis dapat ditolak 

atau diterima adalah sebagai berikut: 

Nilai p ≤ 0,05 jadi Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

independen dalam penelitian (keahlian manajerial, gender, kewarganegaraan, 

independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan opini audit) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas akrual) 

Nilai p ≥ 0,05 jadi Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 

independen (keahlian manajerial, gender, kewarganegaraan, independensi dewan 

komisaris, frekuensi rapat komite audit, dan opini audit) secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas akrual). 
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3.4.4.2. Uji parsial (uji-t) 

Ghozali (2011) mengemukakan bahwa uji t digunakan untuk 

menunjukkan pengaruh setiap variabel (keahlian manajerial, gender, 

kewarganegaraan, independensi dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, 

dan opini audit) terhadap variabel dependen (kualitas akrual). Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui nilai signifikansi t pada tiap-tiap variabel yang 

terdapat pada hasil regresi yang dilakukan dengan SPSS. Pengujian ini 

menggunakan tingkat keyakinan 0,05 (α) dan dikatakan memiliki pengaruh 

apabila: 

1. Jika memiliki nilai probabilitas signifikansi ≤ 0,05 dan memiliki nilai negatif 

maka hipotesis diterima. Ho ditolak dan Ha diterima maknanya ada pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Jika memiliki nilai probabilitas signifikansi ≥ 0,05 dan memiliki nilai positif 

maka hipotesis ditolak. Ho diterima dan Ha ditolak maknanya antara variabel 

independen dan variabel dependen terdapat pengaruh.  

 

 


