
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang di tetapkan peneliti untuk di pelajari, kemudian di tarik 

kesimpulannya (Indriantoro, 2002). Populasi yang akan menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

3.1.2 Sampel Penelitian 

 

Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur untuk periode 

pengamatan 2009-2011. Pemilihan sampel penelitian berdasarkan pada purposive 

sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai kriteria 

yang telah ditentukan. Berikut karakteristik pemilihan sampel yang digunakan 

untuk penelitian ini: 

 

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

penelitian adalah tahun 2009-2011. 
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2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara  

konsisten dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Data tahun 2008  

dibutuhkan untuk memperoleh data satu tahun sebelum tahun 2009. 

3. Perusahaan yang memiliki data mengenai komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan 

komite audit. 

4. Perusahaan yang termasuk ke dalam kategori perusahaan manufacturing 

(pemanufakturan). 

5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Berdasarkan waktu  

pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data  

pooled atau panel yaitu data yang dikumpulkan pada beberapa waktu tertentu pada 

beberapa objek dengan tujuan menggambarkan keadaan. Jenis data panel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel dimana setiap unit cross 

section memiliki jumlah observasi time series yang sama, dimana unit cross 

section sebanyak 43 perusahaan dengan  time series yang sama yaitu 3 tahun 

(tahun 2009-2011).  

 

Periode 2009-2011 dipilih karena menggambarkan kondisi yang relatif baru di 

pasar modal Indonesia. Penggunaan sampel yang relatif baru bertujuan agar hasil 
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penelitian lebih relevan untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia. Selain 

itu, tahun 2009-2011 dipilih karena periode ini merupakan tahun terkini yang 

memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan 

kelengkapan data penelitian. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan cara : 

1 .  Studi pustaka 

Data dan teori dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, artikel, jurnal 

dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan 

teori. 

2 .  Studi dokumentasi 

Dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan dari pojok Bursa Efek Indonesia maupun dengan 

situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

 

3.3 Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Independent 

 

Variabel independent adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain (Indriantoro, 2002). Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Menurut Surifah (1999) dalam 

Pertiwi (2010) earnings management dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan, karena earnings 
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management merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang 

menjadi sarana komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan. 

Manajemen Laba diproksikan dengan menggunakan discretionary accrual. 

Pengukuran discretionary accrual menggunakan Model Jones (1991) yang 

dimodifikasi oleh Dechow, dkk. (1995). Model ini digunakan karena dinilai 

merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Untuk 

mendapatkan nilai discretionary accrual dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut ini: 

 

Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (cash flow 

approach), yaitu: 

TAit = NIit – CFOit 

 

1. Menentukan koefisien dari regresi total akrual. 

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual dengan akrual  

nondiskresioner. Langkah awal untuk menentukan akrual nondiskresioner 

yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut: 
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2. Menentukan akrual nondiskresioner.  

Regresi yang dilakukan menghasilkan koefisien α1, α2, dan α3. Koefisien α1, 

α2, dan α3 tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi akrual 

nondiskresioner melalui persamaan berikut: 
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3. Selanjutnya, dapat dihitung nilai discretionary accruals sebagai berikut: 

 

      
    

      
        

Keterangan: 

TAit  : Total accrual perusahaan i pada periode t 

NIit  : Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

Ait-1  : Total aset untuk sampel perusahaan i pada tahun t-1.  

CFO   : Arus kas dari kegiatan operasi 

NDAit   : Non discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

DAit   : Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

∆REVit  : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

∆RECit : Perubahan nilai bersih piutang i dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEit   : Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

α1, α2, α3 : Koefisien Regresi 

e  : Error term perusahaan I pada tahun t 

 

3.3.2 Variabel Dependent 

 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen ( indriantoro, 2002). Variabel dependent yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Kesejahteraan pemegang saham 

dapat dilihat dari nilai perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan maka 

menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan dapat 
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dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari kepemilikan ekuitasnya. 

Dalam neraca keuangan, ekuitas menggambarkan total modal perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus Tobin’s Q yang di hitung 

dengan menggunakan rumus: 

 

Q =  
        

       
 

 

Keterangan: 

Q        : Nilai perusahaan 

MVE  : Nilai Pasar Ekuitas (Equity Market Value) 

D        : Nilai buku dari total hutang 

BVE   : Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value) 

 

Market Value Equity (MVE) diperoleh dari hasil perkalian harga saham dan 

penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada 

akhir tahun. Book Value Equity (BVE) diperoleh dari selisih total asset perusahaan 

dengan total kewajibannya. 

 

3.3.3 Variabel Moderating 

 

Variabel moderating yaitu tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan langsung antara variabel independent dan variabel dependent 

(Indriantoro, 2002). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderating antara 

earning management dengan nilai perusahaan adalah corporate governance. 
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1. Komisaris Independen 

Kualitas laba dapat ditingkatkan dengan membatasi tingkat manajemen laba 

melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan oleh dewan komisaris 

independent. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris 

dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Komisaris independen 

yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh 

anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman good corporate governance 

guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur komisaris independen adalah 

persentase jumlah komisaris independen dari seluruh jumlah anggota dewan 

komisaris yang ada. 

 

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen 

dari total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai 

ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan dengan principals. 

Prilaku opportunity manajer (earning management) akan menurun apabila 

kepemilikan saham oleh manajerial meningkat. Apabila ada kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan maka akan dinilai satu jika tidak maka nol, dalam 

penelitian ini kepemilikan manajerial di ukur dengan dummy variable. 

 

3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara 

profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap 
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manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Investor 

institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga 

keuangan lainnya. Kepemilikan institusional dihitung dengan jumlah lembar 

saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar 

saham yang beredar. 

 

4. Kualitas Audit 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang 

terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak 

luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan (Meutia, 2004). 

Kualitas auditor dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang 

dilakukan oleh KAP Big Four dan audit yang dilakukan oleh KAP Non-Big Four. 

Dalam penelitian ini, kualitas audit merupakan variabel dummy. Jika perusahaan 

diaudit oleh KAP Big Four maka mendapat nilai 1 dan 0 sebaliknya. 

 

5. Komite Audit 

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal 

(termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang 

melakukan manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi 

laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit 

diharapkan dapat mengurangi aktivitas manajemen laba yang selanjutnya akan 

mempengaruhi kualitas laba. Komite audit diukur dengan membagi antara jumlah 

anggota komite audit independen terhadap total komite audit. 
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3.3.4 Variabel Kontrol 

 

Variabel kontrol atau variabel pelengkap yaitu untuk melengkapi atau 

mengkontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model 

empiris yang lebih lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol ini bukan variabel 

utama yang akan diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai 

efek pengaruh (Jogiyanto, 2010 dalam Pertiwi, 2010). Variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

diukur dari natural logaritma nilai pasar ekuitas perusahaan pada akhir, yaitu 

jumlah saham beredar pada akhir tahun dikalikan dengan harga pasar saham akhir 

tahun. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan 

analisis regresi berganda. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu program aplikasi Econometric 

Views (Eviews) versi 6. 

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk mengetahui gamabaran mengenai mekanisme 

corporate governance, manajemen laba dan nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan 

uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan 

heteroskedasitas. 

 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

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

mendekati normal. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan Uji Jarque-Bera. 

 

Pada program EViews, pengujian normalitas dilakukan dengan Jarque-Bera test. 

Uji Jarque-Bera mempunyai nilai chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil 

uji jarque-bera lebih besar dari nilai chi square pada α = 5%, maka hipotesis nol 

diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil uji jarque-bera lebih 

kecil dari nilai chi square pada α = 5%, maka hipotesis nol ditolak yang artinya 

tidak berdisribusi normal. 

 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati 

sempurna) antara beberapa atau semua variable bebas (Kuncoro, 2011). Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variable 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak  ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama  

variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005) : 

1. Nilai  R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris  

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak  

yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Gujarati (1995) lebih tegas 

mengatakan “bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka 

multikolinearitas menjadi masalah yang serius”. 

 

3.4.2.3 Uji Heteroskedasitas 

 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut 

homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang mengalami homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas menggunakan uji white. Pengujian ini dilakukan dengan 

bantuan program Eviews 6 yang akan memperoleh nilai probabilitas Obs*R-
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square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (alpha). Jika 

nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya di 

bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam mendeteksi ada atau tidak nya 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-watson (DW test) dengan syarat 

du<DW<4-du (Ghozali, 2005). 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

 

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan dari 

beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi digunakan 

oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-

turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variablel independen 

sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Analisis regresi 

dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Pengambilan hipotesis dapat 

dilakukan dengan melihat nilai probability signifikansi masing-masing variabel 

yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan Eviews 6. Jika 
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angka signifikansi lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai 

berikut : 

 

Qit = α0 + α1 EMit + α2 KomIndit + α3 KepManit + α4 KepInsit + α5 KuAit + 

α6 KoAit + α7 EM* KomIndit + α8 EM*KepManit + α9 EM*KepInsit + α10 

EM*KuAit + α11 EM*KoAit + α12 UPit + e 

 

Keterangan : 

EM  : Earnings management diproksi dengan akrual abnormal (DA). 

KomInd  : Persentase komisaris independen dibanding total dewan 

  komisaris. 

KepMan : Kepemilikan manajerial = dummy variable dengan nilai 1 jika ada 

kepemilikan manajerial dan 0 sebaliknya. 

KepIns : Kepemilikan institusional = berapa besar presentase Kepemilikan 

Institusional dalam struktur saham perusahaan. 

KuA : Kualitas Audit = dummy variabel dengan nilai 1 jika diaudit oleh  

KAP Big 4 dan 0 sebaliknya. 

KoA  : Komite Audit 

Q  : Nilai Perusahaan. 

UP : Ukuran perusahaan diproksi dengan log natural nilai pasar ekuitas 

Perusahaan pada akhir tahun, yaitu jumlah saham beredar pada 

akhir tahun dikalikan dengan harga pasar saham akhir tahun. 

 


