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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek/ Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 

 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari kelompok individu atau 

suatu peristiwa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2014 - 2016.   Sedangkan 

sampel merupakan satu bagian dari populasi yang dapat mewakili 

karakteristiknya. 

 

C.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif atau data sekunder. 

Dokumen berupa angka-angka yang ada dalam laporan keuangan tahunan  

yang berfungsi untuk menghitung variabel-variabel yang ada dalam penelitian 

ini.  Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

berupa dokumen laporan keuangan perusahaan yang diambil melalui website 

resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id  

 

 

http://www.idx.co.id/
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling dengan 

kriteria: 

1. Perusahaan yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014- 

2016 

2. Laporan tahunan diterbitkan dalam mata uang Rupiah secara konsisten 

pada tahun 2014 - 2016 

3. Mempunyai data lengkap mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, 

menyantumkan KAP yang bersangkutan, rasio leverage, dan financial 

distress 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen/ Terikat (X) 

Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba. 

Manajemen laba adalah tindakan manajemen untuk memilih kebijakan 

akuntansi atau tindakan memanipulasi laba perusahaan sehingga terlihat 

baik dalam laporan keuangan (Scoot, 1997). Discretionary accrual dapat 

digunakan untuk income increasing atau income decreasing sehingga 

penggunaan absolute discretionary accruals sebagai ukuran untuk 

menentukan terjadinya manajemen laba (Cornett et al., 2006).  

Jones (1991) mengusulkan sebuah model yang menggunakan 

asumsi bahwa non discretionary accruals bersifat konstan. Model Jones 
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mengontrol pengaruh perubahan lingkungan ekonomi perusahaan pada 

non-discretionary accruals. Adapun persamaan Modified Jones Model 

(Dechow et al., 1995) adalah sebagai berikut: 

a. Total Accrual (TACit) = Nit - CFOit 

b. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan 

regresi linear berganda yang berbasis OLS (Ordinary Least 

Square):  

TACt/ Ait-1 = α1(1/ Ait-1) + α2((ΔREVt - ΔRECt) / Ait-1) + 

α3(PPEt / Ait-1) + e  

c. Menghitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah 

sebagai berikut: NDAit = α1(1/ Ait-1) + α2((ΔREVt - ΔRECt) / 

Ait-1) + α3(PPEt / Ait-1) 

d. Menghitung    DAit : (TAit / Ait-1) – NDAit 

Keterangan : 

DAit  = Discretionary accrual perusahaan i pada periode t 

NDTACit = Non Discretionaryaccrual perusahaan i pada periode t 

Nit  = Net income perusahaan i pada periode t 

TACt = Total accrual perusahaan i pada periode t 

CFOit  = Aliran arus kas operasi perusahaan i pada periode t 

Ait-1   = Total aktiva perusahaan i pada periode t 

∆REVt  = Perubahan penjualan perusahaan i pada periode t 

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada periode t 

∆RECt = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t 

  = fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi 

 

2. Variabel Independen/Bebas (Y) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ukuran perusahaan, leverage, Financial distress dan corporate governance 
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dengan proksi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi 

dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas auditor. 

a. Kepemilikan Manajerial  

Merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen terhadap 

total jumlah saham yang beredar. Adapun rumus untuk menghitung 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan yaitu perbandingan antara jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham yang 

beredar 

 

 

b. Kepemilikan Institusional 

Adalah jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh institusi lain didalam 

perusahaan. Menurut Boediono (2005) Kepemilikan institusional dapat 

diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap 

seluruh modal saham perusahaan. 

Kepemilikan 

Institusional 
= 

Jumlah Kepemilikan Saham yang Dimiliki Institusional 

Jumlah Saham yang Beredar 

 

c. Komposisi Dewan Komisaris Independen 

Dewan Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak 

terikat oleh pihak manapun. Jumlah komisaris independen wajib mewakili 

Kepemilikan 

Manajerial 
= 

Jumlah Kepemilikan Saham yang Dimiliki Manajemen 

Jumlah Saham yang Beredar 
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sedikitnya 30% dari jumlah Komisaris dalam Dewan Komisaris (Bapepam, 

2004). Menurut Antonia (2008) untuk mengukur jumlah dewan komisaris 

independen yang ada disuatu perusahaan yaitu dengan rumus perbandingan 

antara jumlah komisaris independen dengan jumlah komisaris. 

Proporsi Dewan 

Komisaris Independen 
= 

Jumlah Komisaris Independen 

Jumlah Komisaris 

 

d. Komite Audit 

Adalah auditor internal yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

membantu tugasnya dalam melakukan pengawasan kegiatan perusahaan. 

Menurut Jao dan Pagalung (2011) komite audit diukur dengan seberapa 

banyak jumlah anggota komite audit dalam perusahaan 

 

e. Kualitas Audit 

Salah satu proksi yang banyak dipakai untuk menentukan kualitas 

auditor adalah kantor akuntan public (KAP), karena reputasi KAP dinilai 

penting untuk menggambarkan kualitas auditor. Kualitas auditor dapat diukur 

dengan mengelompokan audit oleh KAP Big Four dan KAP Non-Big Four. 

KAP yang termasuk dalam big four yaitu : Deloitte Touche Tohmatsu 

(Amerika Serikat), Pricewatherrouse Coopers (Britania Raya), Ernst and 

Young (Britania Raya), KPMG (Belanda). Kualitas auditor dalam penelitian 

ini mengggunakan variabel dummy (Pambudi dan Sumantri, 2014). Apabila 

perusahaan menggunakan jasa KAP Big Four maka ditandai dengan nilai 1 

dan jika tidak diberi nilai 0.  
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f. Leverage 

Perhitungan leverage menggunakan ratio debt to asset, merupakan 

perbandingan antara total kewajiban termasuk kewajiban jangka pendek dan 

kewajian jangka panjang dengan total pada akhir tahun (Gibson, 2001) 

 

Leverage = 

Total Hutang 

Total Aset 

 

g. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan. Penelitian ini 

untuk mengukur ukuran perusahaan menggunakan nilai logarima natural total 

penjualan perusahaan akhir tahun (Jao dan Pagalung, 2011) 

              

 

h. Financial Distress 

Klasifikasi dan perhitungan nilai perusahaan dibagi menjadi 2 kategori 

yaitu perusahaan yang mengalami financial distress dan perusahaan yang 

tidak mengalami financial distress (Hapsoro dan Hartomo, 2016).  Financial 

distress diukur dengan Z Score (Altman, 2000) 

Z = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,010 X5 

Keterangan : Z = Z-Score Index 

  X1 = Modal kerja / Total Aset 

  X2 = Laba Ditahan / Total Aset 

  X3 = Laba Sebelum Bungan dan Pajak / Total Aset 

  X4 = Nilai Pasar Saham / Nilai Buku Total Hutang 

  X5 = Penjualan / Total Aset 
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Ariesanti (2014) Berdasarkan persamaan Z-score maka diperoleh nilai 

Z sebagai berikut: 

a. Jika nilai Z > 2,99 maka dapat dikategorikan dalam kondisi sehat (safe 

zone) 

b. Jika nilai 1,81 < Z 2,99 maka dapat dikategorikan perusahaan dalam 

kondisi yang terdapat signal atas potensi kebangkrutan (grey area) 

c. Jika nilai Z 1,81 maka dapat dikategorikan perusahaan sedang dalam 

kondisi kesulitan keuangan dan memiliki potensi kebangkrutan yang tinggi 
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F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

a. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah pengujian untuk menyajikan 

informasi dan analisis  data disertai dengan perhitunganya untuk 

menjelaskan keadaan dan karakteristik data yang dimaksud 

(Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki, 2004). Pada penelitian ini 

menggunakan pengukuran berupa mean, standar deviasi, maksimum, dan 

minimum.  

Mean digunakan untuk melihat nilai rata-rata dari populasi, 

standar deviasi yaitu untuk menentukan sebaran data dalam sampel, 

maksimum yaitu untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari suatu 

populasi. Pengukuran deskriptif pada penelitian ini menggunakan SPSS. 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi dari 

data berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali dan Imam, 2006). 

Model regresi yang baik yaitu data yang berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini didasarkan pada uji 

statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk 

variabel dependen dan independen. Uji lainnya adalah uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis 

sebagai berikut : 
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H0 : Data residual berdistribusi normal  

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali dan 

Imam, 2006). Model regresi yang baik yaitu yang memiliki hubungan 

antar variabel independen. Menurut Ghozali dan Imam (2006) Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas pada suatu regresi dapat 

dilihat dari : 

a) Nilai R square (R
2
) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak 

terikat 

b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (> 

0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas 

c) Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), suatu 

model regresi tidak terkena multikolonieritas yaitu ketika nilai 

tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10. 
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3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi antara variable dengan model prediksi. Jika terjadi korelasi, 

maka data tersebut terindikasi autokorelasi  (Ghozali dan Imam, 2006) 

yang dikutip dari (Ningsaptiti, 2010).  

Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui 

melalui uji Durbin – Watson (DW test). Jika d terletak diantara du dan 4-

du, maka Ho diterima yang berarti tidak ada autokolerasi. Jika d < d1 / d 

> 4-d1, maka Ho ditolak yang berarti terdapat autokolerasi. 

 

4) Uji Heterokedatisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menilai apakah ada 

ketidaksesuaian antara variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain pada model regresi (Ghozali dan Imam, 2006). 

Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). 

Heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplots antara 

nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika pola pada grafik 

ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara tidak beraturan dan 

tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
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Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji 

Glejser. Jika uji regresi berganda probabilitas signifikan lebih besar dari 

0.05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel independen seperti corporate governance, leverage, ukuran 

perusahaan dan Financial distress terhadap variabel dependen manajemen 

laba. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :  

                                                        

         

 

Keterangan :  

DA = discretionary accrual (proksi dari manajemen laba 

α0 = Konstanta 

β1-8 = koefisien variable 

KI = Persentase kepemilikan institusional pada saham yang beredar 

KM = Persentase kepemilikan manajerial pada saham yang beredar 

PDKI = Proporsi dewan komisaris independen dari total anggota dewan 

komisaris 

KOA = Persentase anggota komite audit dari luar dari seluruh anggota 

komite audit 

KA = 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP spesialis, yaitu KAP yang 

memiliki minimal 15% dari total klien pada kelompok industri ke 

i dan 0 jika lainnya 

LEV = Leverage, Perbandingan antara total kewajiban dengan total asset 

SIZE = log total penjualan (proksi dari ukuran perusahaan) 

FD = Financial distress, dibagi menjadi tiga kategori yaitu distress 1, 

distress 2 dan distress 3. 

  = residual of error 
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2. Uji Nilai Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana  kemampuan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R
2
) 

adalah antara  0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil menandakan variable 

independen terbatas dalam menjelaskan variable dependennya. Apabila 

koefisien determinasi sama dengan nol, maka tidak ada berpengaruh bagi 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika nilai koefisien 

determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen memiliki 

pengaruh yang baik terhadap variabel dependen. 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F) 

Uji statistik F bertujuan untuk melihat apakah seluruh variabel 

independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh 

bersamaan terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas 

signifikansi < 0.05, maka variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependennya. 

4. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai sig probabilitas < 

0.05, maka variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 


