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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Objek/Subjek Penelitian 

 Peneltian ini merupakan penelitan yang lebih bersifat kausatif yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa varibel terhadap variabel 

lainnya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

 Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan 

manufaktur dan jasa yang berpartisipasi dalam penilaian (Corporate 

Governance Perception Index) CGPI pada periode 2010-2013. 

 

B.  Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur dan jasa yang berpartisipasi dalam penilaian 

(Corporate Governance Perception Index) CGPI periode 2010-2013. 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah yang 

memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki dan 

kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. Adapun yang menjadi kriteria pemilihan sampel adalah: 
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a. Perusahaan manufaktur dan jasa yang secara konsisten menerbitkan 

laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2010-

2013.  

b. Perusahaan manufaktur dan jasa yang berpartisipasi dalam penilaian 

(Corporate Governance Perception Index) CGPI periode 2010-2013.  

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

       Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan 

data yang dilakukan adalah dengan dokumentasi dari sumber yang 

digunakan yaitu data laporan keuangan laporan tahunan perusahaan yang 

telah diaudit dan dipublikasikan. Data tersebut diperoleh dari laporan 

keuangan yang tersedia di Pojok BEI Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dan situs resmi BEI di www.idx.co.id, Laporan Hasil Riset dan 

Pemeringkatan CGPI dan situs lain yang diperlukan. 

 

D.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1.  Variabel Depeden 

Manajemen Laba 

 Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu intervensi yang 

dilakukan oleh manajemen dengan maksud tertentu dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal yang sengaja dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam menghitung discretionary 

http://www.idx.co.id/
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accrual digunakan Model De Angelo (1986). Menurut De Angelo 

(1986) manajemen laba dapat diukur melalui discrectionary accrual 

yang dihitung dengan cara menselisihkan total accrual pada periode t 

dengan non discretionary accrual pada periode t-1. Jadi, selisih total 

akrual antara periode t dan t-1 merupakan tingkat accrual discretionary. 

Dalam model ini, De Angelo (1986) menggunakan total akrual t-1 

sebagai nondiscretionary accrual. Model perhitungannya sebagai 

berikut: 

Model De Angelo (1986): 

 DA = (TAit – TAit-1)/Ait-1 

Keterangan: 

DA : Discretionary Accrual perusahaan i pada periode ke t. 

TAit  : Total Accrual perusahaan i pada periode ke t. 

TAit-1 : Total Accrual perusahaan i pada periode ke t-1. 

Ait-1 : Total Aktiva perusahaan i pada periode ke t. 

 

2.  Variabel Independen 

a)  CGPI (Corporate Governance Perception Index) 

 Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah 

pemeringkatan perusahaan, dalam penggunaan corporate governance 

di Indonesia, yang diselenggarakan oleh IICG (The Indonesian 

Institute of Corporate Governance) yang merupakan sebuah lembaga 

independen yang melakukan diseminasi dan pengembangan corporate 
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governance di Indonesia. Peneliti menggunakan pemeringkatan 

indeks ini untuk mengukur tingkat corporate governance suatu 

perusahaan. Hasil penelitian CGPI tersebut akan dijadikan acuan 

untuk menentukan peringkat perusahaan yang memiliki skor tertinggi 

sampai terendah. Indeks yang digunakan untuk memberikan skor 

berupa angka mulai dari 0 sampai 100 maka jika perusahaan memiliki 

skor mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut 

semakin baik dalam menerapkan Good Corporate Governance. 

Pemeringkatan CGPI di golongkan menjadi 3 kategori berdasarkan 

nilai tertinggi sampai terendah seperti dalam Tabel: 

Tabel 3.1 

Pemeringkatan GCPI 

 

Skor Level Terpercaya 

85,00-100 Sangat Terpercaya 

70,00-84,99 Terpercaya 

55,00-69,99 Cukup Terpercaya 

 Sumber : Corporate Governance Perception Index 

b) Kecakapan Manajerial 

 Dalam penelitian ini, kecakapan manajerial dihitung dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang 

dikembangkan oleh Demerjian et al, (2012). Metode mengukur 

kemampuan manajerial menghasilkan perkiraan seberapa efisien 

manajer menggunakan sumber daya perusahaan. 
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 Demerjian et al, (2012) menggunakan Data Envelopment 

Analysis (DEA) untuk memperkirakan efisiensi perusahaan yang 

membandingkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap perusahaan 

tergantung pada input yang digunakan oleh perusahaan (Harga 

Pokok Penjualan, Beban Penjualan dan Administrasi Umum, Total 

Aset Tetap, Biaya Eksplorasi dan Pengembangan, Goodwill, dan 

Aset Tidak Berwujud Lainnya). Dengan demikian, sumber daya 

diukur dengan menggunakan aset (berwujud dan tidak berwujud), 

Biaya Eksplorasi dan Pengembangan, dan input lain yang tidak 

dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan (tenaga kerja) 

dimasukkan dalam Beban Penjualan dan Administrasi Umum. 

Adapun rumus yang digunakan oleh Demerjian et al, (2012) adalah 

sebagai berikut:  

 MAXθ = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐻𝑃𝑃+𝑆𝐺&𝐴+𝐴𝑠𝑒𝑡  𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 +𝑅&𝐷+𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 +𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟  𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Keterangan: 

Penjualan : Total Penjualan 

HPP        : Harga Pokok Penjualan 

SG&A    : Beban Penjualan dan Administrasi Umum 

Aset Tetap   : Total Aset Tetap 

R&D    : Biaya Eksplorasi dan Pengembangan 

Goodwill  : Total Goodwill 

Other Intangible : Aset Tak Berwujud Lainnya 
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c)  Rasio Leverage 

 Proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung 

rasio leverage adalah pernah dilakukan Walter (2012), yaitu:  

  DEBT = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

d) Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan dapat berpengaruh untuk melakukan 

manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang 

diukur dari jumlah total asset perusahaan sampel yang 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan logaritma dari jumlah total aset yang 

pernah dilakuakan oleh Yamaditya (2014). Adapun rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

    Size = LN Total Asset 

 

e)  Earnings power 

 Earnings power adalah kemampuan untuk mengetahui 

efesiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam 

menghasilkan laba. ROA dijadikan sebagai indikator proksi 

perhitungan earnings power dimana ROA adalah salah satu rasio 

keuangan yang seringkali dipergunakan oleh calon pemodal. Hal 

ini disebabkan alasan sebagian pemodal berinvestasi adalah 

mencari kentungan, dan juga ROA dianggap mewakili efektifitas 
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perusahaan yang mencerminkan kinerja manajemen dalam 

menghasilkan laba, maka dari itu para pengguna laporan keuangan 

dalam melihat earnings power perusahaan menggunakan variable 

Return On Assets (ROA). Rasio Profitabilitas mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam 

hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal 

sendiri. Sujana Ismaya (2006) mengemukakan pengukuran rasio 

profitabilitas ini menggunakan laba bersih dan total aset. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
  

 

E.   Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1.  Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi 

empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. deskripsi atau 

gambaran empiris tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maximum, dan minimum. Metode yang digunakan dalam penelitian 

deskriptif ini adalah metode numerik. Metode numerik untuk mengenali 

pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data 

tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan. 

 

 

 



34 

 

 

 

2.  Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat 

dilakukan jika telah memenuhi syarat dan lolos dalam pengujian asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk validasi 

data. Penjelasan untuk pengujian asumsi klasik sebagai berikut: 

 

a) Uji Normalitas 

 Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 

normal. Model regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk 

menguji apakah variabel dependen dan independen dalam regresi 

berdistribusi normal. Data berdistribusi normal  jika Asymp.Sig (2-

Tailed) > 0.05 (Ghozali, 2012). Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah One sample Kolmogotov-Smirnov Test. 

 

b)  Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada 

satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. 
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Metode pengujian yang sering digunakan dengan uji Durbin-

Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapay autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol 

diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 

3)  Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-

dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin 

Watson yang bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya 

variabel yang menjelaskan. 

 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang berjenis homoskedastisitas dimana variance residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji gletser. Jika nilai signifikansi lebih 

besar dari alfa 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak 

menunjukkan adanya heteroskedastisitas. 
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d) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Multikolonearitas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas 

diantara satu sama lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel 

independen dalam model regresi. Pendeteksian multikolinearitas 

dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria 

pengujiannya yaitu apabila nilai VIF<10 maka tidak terdapat 

multikolinearitas diantara variabel independen dan sebaliknya.  

 

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1.  Uji Regresi Linier Berganda 

Alat yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan 

untuk melihat pengaruh manajemen laba dengan variabel independen 

yang akan diuji adalah Corporate Governance Perception Index 

(CGPI), Kecakapan Manajerial, Rasio Leverage, Ukuran Perusahaan, 

dan Earnings Power. Pengujian hipotesis diterima jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 5%.  

 Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

disajikan model hipotesis sebagai berikut :  
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Y = α + β1CGPI + β2KM + β3LEV + β4SIZE + β5ROA + e 

Keterangan : 

Y    : Manajemen Laba 

α   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien Regresi Kelima variabel 

CGPI  : Corporate Governance Perception Index 

KM  : Kecakapan Manajerial 

LEV  : Rasio Leverage 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

ROA  : Earnings Power 

e    : error 

 

2.  Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted 𝑅2, dimana untuk 

menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah 

dalam bentuk persentase  (Ghozali, 2012). Selanjutnya sisanya (100%-
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persentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam model. 

 

3. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel dependen secara 

serentak dipengaruhi oleh variabel independen. Apabila tingkat 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

4. Uji Signifikansi Paramater Individual (Uji Statistik T) 

 Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat 

batasan-batasan significant level 0,05 (α=5%). 

 


