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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sektor property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk rentang tahun 2008-2012. 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan yang dipilih dalam bentuk  sektor property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2008-2012; 

2. Perusahaan menerbitkan annual report dan laporan keuangan untuk 

periode yang berakhir 31 Desember selama rentang tahun penelitian yaitu 

2008-2012; 

3. Laporan keuangan yang diterbitkan disajikan dalam mata uang rupiah; 

4. Perusahaan menyajikan data yang lengkap mengenai variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini selama rentang periode 2008-2012; 

5. Perusahaan telah melakukan IPO minimal di tahun 2008; 

6. Perusahaan tidak berpindah sektor selama rentang tahun penelitian yaitu 

2008-2012; 

7. Perusahaan tidak delisting selama rentang tahun penelitian 2008-2012. 
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Tabel 3.1 Kriteria Penentuan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah keseluruhan perusahaan property dan 

real estate yang sebelumnya masih tercatat di 

BEI tahun 2013 

48 perusahaan 

2. Dikurangi: perusahaan yang baru berpindah 

sektor ke property dan real estate di tahun 

2013 

4 perusahaan 

3. Dikurangi: perusahaan yang baru melakukan 

IPO di atas tahun 2008 

9 perusahaan 

4. Dikurangi: perusahaan yang delisting di 

rentang tahun penelitian 

2 perusahaan 

5 Dikurangi: perusahaan yang tidak 

menyediakan annual report 

1 perusahaan 

 
Jumlah keseluruhan perusahaan property 

dan real estate yang memenuhi kriteria 

sampel 

32 perusahaan 

Sumber : Website Indonesia Stock Exchange (data diolah) 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang bergerak di sektor 

property dan real estate yang terdaftar di BEI, yang berjumlah 48 perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, dan 

setelah data perusahaan didokumentasikan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Maka diperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 32 

perusahaan dengan lima tahun penelitian yaitu 2008-2012, sehingga jumlah data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 160 data. 
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3.2 Data Penelitian 

Data penelitian berisi mengenai bagaimana jenis data yang akan digunakan dalam 

penelitian, sumber data tersebut, serta metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data. 

 

3.2.1 Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam studi ini yaitu data sekunder dimana data diperoleh 

melalui laporan keuangan auditan dan annual report perusahaan yang bergerak di 

sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI yang diakses melalui website 

resmi IDX (www.idx.co.id),  situs resmi perusahaan, jurnal-jurnal maupun 

penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari 

penelusuran data dalam format elektronik melalui komputer, serta melalui 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dalam format 

elektronik yang diperoleh diantaranya data laporan keuangan auditan dan annual 

report perusahaan yang listing di BEI, dan jurnal-jurnal atau riset lain yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya data ini akan 

didokumentasikan sesuai kriteria pemilihan sampel. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat konservatisme 

akuntansi. 

b) Variabel independen diantaranya kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan 

growth opportunities (kesempatan bertumbuh). 

 

3.3.1 Variabel Dependen (Konservatisme Akuntansi) 

Variabel dependen atau variabel terikat, dimana tingkat konservatisme akuntansi 

menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Konservatisme akuntansi adalah 

konsep yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan 

untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban 

dengan nilai yang tertinggi (Sari dan Adhariani, 2009). Watts (2003b) menyatakan 

terdapat tiga ukuran konservatisme yaitu Earning/stock return relation measures, 

Earnings/accrual measures, Net asset measures.  

 

Earning/stock return mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Basu (1997) 

dalam Watts (2003b) yang memprediksikan bahwa return saham, dan earnings 

cenderung merefleksikan kerugian dalam periode yang sama, namun return saham 

merefleksikan keuntungan lebih cepat daripada earnings. Dalam pendekatan ini, 

konservatisme diukur dengan cara menghubungkan laba dengan return, melalui 

regresi perubahan laba yang dideflasi dengan harga pasar awal terhadap return 

yang dideflasi dari perubahan laba positif dan negatif.  
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Earning/accrual measures mengacu pada pendekatan Givoly dan Hayn (2000) 

dalam Watts (2003b), akrual merupakan selisih antara net income dengan arus kas 

operasional. Apabila selisih tersebut menghasilkan angka yang negatif (net 

income lebih kecil dibandingkan arus kas) selama beberapa tahun, maka ada 

kemungkinan diterapkannya konservatisme di perusahaan tersebut.  

 

Net asset measures mengacu pada pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan 

Ryan (2000) dalam Watts (2003b) yaitu dengan menggunakan market to book 

ratio, yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. 

Apabila rasio tersebut nilainya lebih dari 1, maka mengindikasikan penerapan 

akuntansi yang konservatif, dimana perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih 

rendah dari nilai pasarnya. 

 

Penelitian ini akan mengacu pada pengukuran model yang ketiga yaitu net asset 

measures yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme akuntansi 

dalam penyajian laporan keuangan, menilai aset yang understatement dan 

kewajiban yang overstatement. Model ini salah satunya menggunakan proksi 

market to book ratio yang dapat mencerminkan nilai pasar relatif perusahaan 

terhadap nilai bukunya. Perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan 

adalah pengukuran untuk pelaporan konservatif (Givoly Hayn, 2000; Watts, 

2003a; Watts 2003b; Roychowdury dan Watts, 2004; Lara dan Mora, 2004 dalam 

Brouwer, 2009). Widya (2004) membuktikan bahwa penggunaan proksi net asset 

measures dapat mewakili proksi yang sesuai dan cocok untuk menjelaskan 

konservatisme pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Proksi ini juga 
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digunakan oleh Brouwer (2009) dan Bahaudin (2011) dalam mengukur tingkat 

konservatisme. 

 

   Market to book ratio   =     
                                              

               
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Terdapat 2 variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini, yang pertama adalah mekanisme good corporate governance 

(GCG) yang diukur dengan beberapa dimensi variabel, yaitu kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan 

ukuran komite audit (Nasution, 2007; Pramuka dan Ujiyantho, 2007; Wardhani, 

2008; Bahaudin, 2011; Prena, 2012; Wulandini, 2012; dan Veres, 2013) 

 

a) Kepemilikan Manajerial 

Managerial ownership adalah kepemilikan saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jadi dalam 

hal ini manajemen tidak hanya bertindak sebagai pengelola tetapi juga 

sebagai pemilik. Dengan melibatkan manajemen sebagai salah satu 

pemegang saham perusahaan, diharapkan agar manajemen juga turut 

memperdulikan perkembangan perusahaan. Namun pada umumnya, 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, persentasenya sangat 

kecil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution (2007), Pramuka 

dan Ujiyantho (2007), Wardhani (2008), dan Veres (2013), kepemilikan 
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saham manajerial diperoleh dengan menghitung persentase jumlah saham 

yang dimiliki manajer dari seluruh jumlah saham yang beredar. 

 

    
                                  

                         
 

 

b) Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi/monitoring 

jalannya kinerja perusahaan yang bersifat independen. Komisaris 

independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, 

maupun perusahaan dalam bentuk hubungan bisnis atau kekeluargaan. 

Keberadaan komisaris independen diperlukan untuk memperkuat 

keseimbangan manajemen perusahaan (terutama CEO) melalui fungsi 

monitoring-nya. Semakin banyak proporsi komisaris independen dalam 

suatu perusahaan akan menunjukkan dewan komisaris yang kuat maka 

semakin tinggi pula tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya 

persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas (Martha, 2010 dalam 

Wulandini, 2012). Pengukuran proporsi dewan komisaris independen yang 

dilakukan Pramuka dan Ujiyantho (2007), Wardhani (2008), Prena 

(2012),Veres (2012), dan Wulandini (2012) dalam penelitiannya yaitu 

dengan cara membandingkan jumlah anggota dewan komisaris independen 

dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris perusahaan. 
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c) Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris dilihat melalui jumlah keseluruhan dewan 

komisaris perusahaan.  Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu 

elemen penting dari suatu karakteristik dewan komisaris yang juga 

mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai 

mekanisme corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme yang 

lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Nasution 

(2007), Wulandini (2012), dan Veres (2103) dalam penelitiannya mengukur 

dewan komisaris dengan cara menghitung kseluruhan jumlah dewan 

komisaris yang tercantum dalam laporan keuangan atau annual report 

perusahaan. 

                                                     

 

d) Ukuran Komite Audit 

Ukuran komite audit menggambarkan jumlah keseluruhan anggota komite 

audit dalam suatu entitas bisnis. Komite audit bertugas untuk membantu 

dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan 

secara wajar sesuai dengan prinsip yang akuntansi yang berlaku umum, 

sistem pengendalian internal yang diimplementasikan dengan baik, serta 

pengawasan atas audit internal dan eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh 

Bahaudin (2011) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit ini akan 

mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam 

proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan 
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kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan 

penggunaan prinsip konservatisme. Untuk mengukur komite audit di suatu 

perusahaan, digunakan pengukuran sebagai berikut (Bahaudin, 2011) : 

 

   =  Jumlah keseluruhan komite audit perusahaan 

 

e)  Growth Opportunities 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi pula 

kesempatan bertumbuh perusahaan, dan secara otomatis juga meningkatkan 

kebutuhan akan dana. Perusahaan cenderung akan menahan sebagian 

pendapatan (earning) untuk membiayai investasi perusahaan yang akan 

dilakukan. Keadaan ini memperlihatkan keadaan perusahaan yang gemilang 

dari tahun ke tahun, ditunjukkan oleh jumlah aset yang selalu bertambah. 

Dapat diartikan bahwa ketika total aset suatu perusahaan cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun, maka peusahaan tersebut memiliki 

kesempatan bertumbuh yang lebih besar dalam jangka waktu ke depannya. 

Dikarenakan adanya kemungkinan perusahaan menahan sebagian earning 

untuk investasi, maka perusahaan tersebut bisa dianggap sebagai 

perusahaan yang konservatif, karena menyajikan laporan keuangan dengan 

laba yang lebih kecil. Pengukuran growth opportunities dalam penelitian ini 

menggunakan persentase perubahan total aset setiap tahunnya. 

      = 
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3.4 Metode Analisis Data 

Ada beberapa metode analisis yang digunakan dalam mengolah data dalam 

penelitian ini, dengan alat-alat analisis yang digunakan sebagai berikut. 

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil analisis 

statistik deskriptif akan menyajikan data yang lebih ringkas dan rinci sehingga 

memuat inti dari informasi data tersebut. 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan sebagai 

sampel terdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasunsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil (Ghozali, 

2006). Model yang baik adalah apabila variabel terikat dan variabel bebas 

meempunyai atau sama-sama terdistribusi mendekati normal. Prinsipnya, 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumber 

dari grafik normal probability plot. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Penelitian ini 

akan menggunakan pengujian data dengan analisis statistik menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov > 0.05 maka 
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data terdistribusi normal.Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov < 0.05 

maka data dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. 

 

3.4.2.2 Uji Heteroskedasdisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah apabila antara variance dari 

residual pengamatan satu ke yang lainnya tetap, atau yang disebut dengan 

homoskesdatisitas. Cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen, maka indikasi 

terjadi heterokedastisitas. Jika variabel independen tidak signifikan (sig > 0.05) 

berarti model bebas dari heterokedastisitas. 

 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji ini untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan penganggu pada 

tahun t dengan tahun sebelumnya (t-1), jika da korelasi maka dinamakan problem 

autokorelasi. Dengan kata lain, pengujian ini dimaksudkan untuk melihat adanya 

hubungan antara data (observasi) satu dengan data yang lainnya dalam 1 variabel. 

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan menggunakan pengujian durbin 

watson untuk mengetahui apakah terdapat masalah autokorelasi (Ghozali, 2006). 

Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi atau tidak, nilai d harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Kriteria Pengujian Durbin Watson 

Keterangan Kategori Nilai 

Ada autokorelasi 0 < d < dl 

Tidak ada kesimpulan dl < d < du 

Ada autokorelasi 4 - dl < d < 4 

Tidak ada kesimpulan 4 - du < d < 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi du < d < 4 - du 

 Sumber : Ghozali (2006) 

 

3.4.2.4 Uji Multikolinearitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah ada keterkaitan/korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak 

memiliki korelasi. Menurut Ghozali (2006), menjelaskan bahwa deteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF dan tolerance, dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

 

a. Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10, terjadi multikolinearitas.  

b. Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas.  

 

3.4.2.5 Pengujian Goodness of Fit     
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3.4.2.5.1 Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2006). 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda, diolah 

menggunakan SPSS, dengan persamaan sebagai berikut. 

 

     =     +       +       +       +       +     +    

Dimana : 

       =   Konservatisme akuntansi pada perusahaan  

       =   Kepemilikan manajerial pada perusahaan  

      =   Proporsi Dewan Komisaris Independen perusahaan  

       =   Ukuran Dewan Komisaris perusahaan  

      =   Ukuran Komite Audit perusahaan  

     =   Growth Opportunities perusahaan  

    =   Error  

 


