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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Populasi yang 

dimaksud dalam penelitian meliputi semua perusahaan go publik  yang terdaftar di 

BEI pada periode tahun 2009-2013. 

 Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu, sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). Sampel dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan purposive sampling.  

 Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu penentuan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampelnya adalah: 

1. Semua Perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan perbankan, 

asuransi dan sekuritas tahun 2009-2013. 

2. Laporan keuangan dapat diakses. 

3. Memiliki data kepemilikan manajerial. 

4. Memiliki data kepemilikan institusional. 
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5. Memiliki data dewan komisaris independen. 

6. Memiliki data jumlah komite audit. 

 

Tabel 3.1. 

Kriteria Sampel 

 

No Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1. Perusahaan yang terdaftar di 

BEI kecuali perusahaan 

perbankan, keuangan, dan 

sekuritas. 

330 355 370 393 404 1852 

2. Laporan keuangan tidak 

dapat diakses. 

(22) (5) (0) (1) (3) (31) 

3. Laporan keuangan yang tidak 

menggunakan mata uang 

dalam satuan rupiah. 

(4) (4) (7) (28) (29) (72) 

4. Tidak memiliki data 

kepemilikan manajerial. 

(209) (231) (242) (236) (244) (1162) 

5. Tidak memiliki data 

kepemilikan institusional. 

(2) (1) (2) (3) (4) (12) 

6. Tidak memiliki data dewan 

komisaris independen. 

(7) (2) (3) (2) (1) (15) 

7. Tidak memiliki data jumlah 

komite audit. 

(6) (6) (4) (8) (3) (27) 

 Total sampel 80 106 112 115 120 533 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2015) 

3.2.  Data Penelitian 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data primer penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara, kemudian diolah lebih lanjut dan disajikan baik 

oleh pengumpul data primer atau pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 1999).  
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Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari: 

1. Data perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 diperoleh dari 

Fact Book (www.idx.co.id) tahun 2010-2014. 

2. Data laporan keuangan tahunan emiten periode 2009-2013 diperoleh dari 

database laporan keuangan pojok BEI Universitas Katolik Soegijapranata. 

3. Data laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2009-2013 diperoleh 

database Perpustakaan Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Semarang-

IDX yang berada di Jalan MH Thamrin No. 152 Semarang-Jawa Tengah. 

3.3.  Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan nilai 

akrual abnormal yang digunakan sebagai proksi manajemen laba. Dalam 

penelitian ini merupakan modifikasi cross sectional yang dikembangkan oleh Ball 

and Shivakumar Model (2005) dinilai dapat mendeteksi manajemen laba. 

 Langkah – langkah dalam menggunakan Ball and Shivakumar Model: 

𝑨𝑪𝑪𝑹𝒊,𝒕/𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏=  𝜶𝟏(𝟏 𝑻𝑨𝒕−𝟏⁄ ) + 𝜶𝟐(𝑺𝑨𝑳𝑬 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊,𝒕 𝑻𝑨𝒕−𝟏⁄ ) + 𝜶𝟑(𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕 𝑻𝑨𝒕−𝟏⁄ ) + 

                              𝜶𝟒(𝑪𝑭𝑶𝒕 𝑻𝑨𝒕−𝟏⁄ ) + 𝜶𝟓𝑫_𝑪𝑭𝑶𝒕 + 𝜶𝟔(𝑪𝑭𝑶𝒕 𝑻𝑨𝒕−𝟏⁄ ) ∗ 𝑫_𝑪𝑭𝑶𝒕+𝜺𝒕….….(1) 
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Keterangan : 

𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡     = Akrual total pada tahun t yang diperoleh dari selisih   antara  

laba sebelum pos-pos ekstraordiner dan operasi yang tidak  

berlanjut dan arus kas 

CFO           = Arus kas  

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1      = Aset total tahun t-1 

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖,𝑡   = Perubahan penjualan pada tahun t 

ΔRECi,t      = Perubahan piutang 

𝐷_𝐶𝐹𝑂𝑡  = Variabel dummy tahun t, 1 jika arus kas operasi bernilai  

positif, dan 0 jika sebaliknya 

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡       = Peralatan, pabrik, dan properti tahun t 

𝜀𝑡      = Error term 

Model (1) akan diestimasi secara pool cross-sectional. Biaya 

akrual abnormal adalah residual dari hasil regresi yang merupakan biaya 

akrual total dikurangi biaya prediksian perusahaan i pada tahun t. Residual 

tersebut dapat disebut sebagai biaya akrual abnormal. Untuk menghindari 

biaya diskresioner positif (income increasing) dan biaya diskresioner 

negatif (income decreasing) saling meniadakan (cancel-out) yang dapat 

mengaburkan inferensi statitis, maka penelitian ini menggunakan residual 

biaya diskresioner yang telah diabsolutkan (Abs_DISC) untuk menangkap 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap manajemen laba 

(Nugroho, 2013). 
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3.3.2. Variabel Independen 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi 

sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Adapun 

variabel independen dalam penelitian ini adalah:  

1. Konvergensi IFRS (IFRS) 

Variabel konvergensi IFRS diukur menggunakan variabel dummy. 

Variabel yang bernilai 1 apabila perusahaan menerapkan IFRS dan nilai 0 

jika belum menerapkan IFRS. Variabel bernilai 1 dilakukan berdasarkan 

observasi berasal dari tahun 2012 karena Lembaga profesi akuntansi IAI 

menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada 1 

Januari 2012 sebaliknya variabel bernilai 0 apabila berasal dari tahun 

2009-2011. 

2. Kepemilikan Manajerial (KMJ) 

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen 

secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan 

bersangkutan berserta afiliasinya. Kepemilikan manajemen diukur dengan 

menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (direksi dan komisaris). 

KM =  % saham direksi dan komisaris 

3. Kepemilikan Institusional (INST) 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dan investment 
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banking. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh institusi. 

KI = % saham institusi 

4. Proporsi Komisaris Independen (KI) 

Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui 

presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari 

seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. 

PKI =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
 

5. Ukuran Komite Audit ( KMA) 

Variabel komite audit dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota 

komite audit. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam dan LK 

Kep.643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal keanggotaan komite 

audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 

3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur secara 

numeral dengan melihat jumlah nominal dari anggota komite audit yang 

ada pada annual report. 

6. Kualitas Auditor (K_AUDIT) 

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui proksi ukuran KAP 

tempat auditor bekerja, diukur dengan skala nominal melalui variabel 

dummy. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Big Four dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang 

tidak diaudit oelh KAP non-Big Four. 
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Kategori Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam Big 4 tahun 2009-

2013 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Daftar Afiliasi KAP BIG 4 dengan KAP di  IndonesiaTahun 2009 

Afiliasi KAP BIG 4 dengan KAP di IndonesiaTahun 2009 

KAP BIG 4 KAP di Indonesia 

KAP Price Waterhouse Coopers KAP Haryanto Sahari dan Rekan 

KAP  KPMG  (Klynveld  Peat  Marwick  

Goerdeler) 
KAP Sidharta, Sidharta dan Widjaya 

KAP Ernst & Young KAP Purwantono, Sarwoko, & Sanjaja 

KAP Deloitte Touche Thomatsu KAP Osman Bing Satrio 

  Sumber : Wahyuni dan Kusbandiyah, 2014 

Tabel 3 

Daftar Afiliasi KAP BIG 4 dengan KAP di  IndonesiaTahun 2010-2013 

Afiliasi KAP BIG 4 dengan KAP di  IndonesiaTahun 2010-2013 

KAP BIG 4 KAP di Indonesia 

KAP Price Waterhouse Coopers 
KAP Tanudiredja, Wibisana dan 

Rekan 

KAP  KPMG  (Klynveld  Peat  Marwick  

Goerdeler) 

KAP Sidharta, Sidharta dan 

Widjaya 

KAP Ernst & Young 
KAP Purwantono, Suherman 

dan Surja 

KAP Deloitte Touche Thomatsu KAP Osman Bing Satrio 

  Sumber : Wahyuni dan Kusbandiyah, 2014 
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3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik 

variabel-variabel yang digunakan dalam penlitian. Dengan statisttik 

deskriptif dapat diketahui nilai rata-rata (mean) data, nilai minimum dan 

maksimum, range data, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang 

diteliti. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji regresi, maka terlebih 

dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik : 

3.4.2.1.Uji Normalitas 

Menguji apakah dalam sebuah model regresi independen dan variabel 

dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi dengan 

melakukan pengujiam Kolmogorof-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih dari 

tingkat signifikansi 0,05 maka data tersebut normal. 

3.4.2.2.Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser, yang 

dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 
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Jika nilai variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen (nilai Sig. < 0,05) 

maka ada indikasi terkena heterokedastisitas. 

3.4.2.3.Uji Autokorelasi 

Uji Autokeralasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi yang digunakan antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (atau periode sebelumnya), biasanya 

autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang 

berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

uji Durbin-Watson dengan kriteria : jika nilai DW terletak antara batas atas atau 

upper bound 𝑑𝑢 dan 4-𝑑𝑢, maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada 

autokorelasi. 

3.4.2.4.Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

independen. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai 

variance inflation factor (VIF) dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10, berarti tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2. Jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10, berarti telah terjadi 

multikolinieritas. 
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3.4.3. Uji Hipotesis 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh konvergensi IFRS, struktur 

kepemilikan saham, tata kelola perushaan, dan kualitas audit terhadap manajemen 

laba. Analisis data yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda dengan 

model regresi : 

   𝑨𝒃𝒔_𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊,𝒕=  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐈𝐅𝐑𝐒 + 𝛃𝟐KMJ + 𝜷𝟑INST +  𝜷𝟒KI +  

                                 𝜷𝟓KMA + 𝜷𝟔K_AUD+𝜺......(2) 

Keterangan : 

Abs_DACC = Biaya discretionary accruals yang telah diabsolutkan  

      merupakan proksi dari manajemen laba  

IFRS  = Konvergensi IFRS 

KPMJ  = Kepemilikan Manajerial 

INST  = Kepemilikan Institusional 

KI  = Komisaris Independen 

KMA  = Jumlah Komite Audit 

K_AUDIT = Kualitas Audit 

𝜀  = Error term 

Kriteria penerimaan hipotesis H1, H2, H3, H4,H5, dan H6  adalah : 
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- Jika signifikan t < 0,05 dan koefisiennya positif, maka H1 diterima. 

Artinya konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

- Jika signifikan t < 0,05 dan koefisiennya negatif, maka H2, H3, H4, 

H5, dan H6 diterima. Artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komisaris independen, ukuran komite audit, dan 

kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 

laba. 

3.4.3.1.Uji Goodness of Fit Suatu Model 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual dapat diukur 

dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistik F dan nilai koefisien determinasi (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi 

(R2) pada intinya mengukur tingkat kemampuan  model  dalam menerangkan  

variasi  variabel  independen. Nilai  koefisien  determinasi  adalah antara  nol  dan  

satu.  Nilai  R2 yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel independen  

dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  sangat  terbatas.  Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

variasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model dapat menjadi variabel penjelas. Untuk pengujiannya 

dilihat dari nilai probabilitas (p-value) yang terdapat di tabel nilai F dari output 

program aplikasi SPSS, dimana jika probabilitas (p-value) < 0,05, maka 
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keseluruhan variabel independen memiliki kemampuan sebagai variabel penjelas, 

pada tingkat signifikansi 5%. 

3.4.2.2.Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  

satu variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variabel  

dependen. Uji statistik t dilakukan dengan melihat probabilitas uji t pada tabel 

koefisien signifikan pada output tabel Anova yang dihasilkan dengan bantuan 

program SPSS dimana jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya Ha 

yang diajukan dapat diterima. Artinya, variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi signifikan pada tingkat 

signifikan 5%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


