
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian penelitian. 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, yang bergerak di bisnis properti. Alasan memilih perusahaan yang 

bergerak di bisnis properti karena perusahaan golongan ini mengalami 

perkembangan pesat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bahkan krisis 

ekonomi global tidak mengakibatkan dampak yg besar terhadap perkembangan 

industri ini. Tidak seperti dampak yang ditimbulkan pada perusahaan properti di 

Amerika dan Singapura. Industri real estate dan properti juga menjadi salah satu 

yang paling diminati investor, hal ini karena harga tanah yang cendrung naik 

disebabkan oleh supply tanah yang bersifat tetap sedangkan demand akan selalu 

besar seiring dengan pertambahan penduduk. Tentu saja perusahaan ini 

dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format 

dan kualitas yang lebih baik dan menerapkan corporate governance agar 

penjualan saham yang mereka peroleh semakin meningkat sebagai modal untuk 

lebih mengembangkan bisnisnya. 

3.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama 

dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian. Pemilihan sampel 

penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan 



sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

Kriteria-kriteria penarikan sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan yan terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang bergerak di bisnis properti. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan annual report secara lengkap selama 3 

tahun berturut-turut (periode tahun 2007 hingga tahun 2009). 

4. Perusahaan tidak memiliki saldo laba yang negatif atau menderita kerugian 

selama periode penelitian.  

5. Perusahaan yang memiliki data-data untuk penelitian ini yaitu memiliki 

komisaris independen. 

Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel diatas diperoleh perusahaan yang 

akan digunakan sebagai sampel penelitian. Tabel 1 berikut ini menyajikan hasil 

seleksi sampel dengan metode purposive sampling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Seleksi Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Populasi 48 

Pelanggaran kriteria 1  

Perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2007-2009 

yang tidak mempublikasikan annual report 

secara konsisten dari tahun 2007-2009 

19 

Pelanggaran kriteria 2 

Perusahaan yang memiliki saldo laba yang 

negatif atau menderita kerugian selama 

periode penelitian.  

14 

Pelanggaran kriteria 3 

Perusahaan yang tidak memiliki komisaris 

independen 

1 

Jumlah Sampel 14 

Sumber : Lampiran 1 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 

adalah sebagai berikut: 

  



Tabel 2. Daftar Nama Perusahaan Sampel 

NO. NAMA PERUSAHAAN KODE 

1. PT. Alam Sutra Realty Tbk. ASRI 

2. PT. Cowell Development Tbk. COWL 

3. PT. Ciputra Surya Tbk. CTRS 

4. PT. Duta Graha Indah Tbk. DGIK 

5. PT. Dharmala Intiland Tbk. DILD 

6. PT. Bakrieland Development Tbk. ELTY 

7. PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. GMTD 

8. PT. Perdana Gapuraprima Tbk. GPRA 

9. PT. Lamicitra Nusantara Tbk. LAMI 

10. PT. Lippo Cikarang Tbk. LPCK 

11. PT. Lippo Karawaci Tbk. LPKR 

12. PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. PJAA 

13. PT. Pelita Sejahtera Abadi Tbk. PSAB 

14. PT. Summarecon Agung Tbk. SMRA 

Sumber: Lampiran 1 

  



3.3. Model Penelitian 

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

sebagai dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis berikut ini 

digambarkan model penelitian yang tersaji dalam gambar dibawah ini. 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Sumber : Lampiran 1 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau juga dikenal variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah konservatisme akuntansi yang diukur dengan menggunakan ukuran akrual. 

Koservatisme dengan Ukuran Akrual 

Konservatisme dengan ukuran akrual dihitung dengan rumus dibawah ini seperti 

yang digunakan oleh Givoly dan Hayn (2000) : 
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Con_ACCit =(NI+DEP)it – CFOit 

Con_ACCit : Tingkat konservatisme dengan ukuran akrual 

NI+DEPit : Laba bersih perusahaan sebelum extraordinary items ditambah 

depresiasi dan amortisasi 

CFOit  : Arus kas dari kegiatan operasional 

Dimana konservatisme akuntansi dengan ukuran akrual diperoleh dari net income 

sebelum extraordinary items pada waktu t pada sebuah perusahaan i ditambah 

depresiasi dan amortisasi kemudian dikurangi arus kas bersih dari kegiatan 

operasional (cash flow operational) perusahaan i pada waktu t. Hasil perhitungan 

Con_ACC di atas dikalikan dengan -1, sehingga semakin besar konservatisme 

ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai Con_ACC (konservatisme akuntansi 

dengan ukuran akrual). 

3.4.2. Variabel Independen 

Variabel independen atau juga dikenal variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Sehubungan dengan hipotesis yang sudah 

dipaparkan, maka yang menjadi variabel independen adalah karakteristik dewan 

yaitu: 

1. Independensi Dewan Komisaris  

Pengukuran independensi dewan komisaris ini diperoleh dengan cara 

menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan total jumlah 

komisaris.  

Kom_Indepit :           ∑ Komisaris Independen  

             ∑ Komisaris 



Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI. 

2. Kepemilikan Manajerial 

Pengukuran kepemilikan manajerial ini diperoleh dengan cara menjumlahkan 

lembar saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi perusahaan dibagi dengan 

total jumlah lembar saham yang beredar. 

Mngr_Ownit :   Saham yg dimiliki komisaris dan direksi 

     ∑ saham yang beredar 

3. Ukuran Dewan Komisaris 

Pengukuran dewan komisaris ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah dewan 

komisaris yang ada didalam suatu perusahaan, baik komisaris independen maupun 

komisaris non-independen. 

∑ Dewan Komisaris : ∑ Komisaris Independen + ∑ Komisaris Non-independen 

3.5. Alat Analisis 

Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam 

penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuatifikasi data-data 

penelitian sehingga menghasilkan informasi yangdibutuhkan dalam analisis. 

3.5.1. Uji Regresi Linear Berganda  

Analisa regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mencari 

adanya hubungan antara dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel 

dependen. Hubungan antara independensi dewan komisaris, kepemilikan 



manajerial, dan ukuran dewan komisaris dengan konservatisme akuntansi diukur 

dengan persamaan: 

Con_Accit = β0 + β1 Kom_Indepit + β2 Mngr_Ownit +  β3 Board_Sizeit + εit 

  

Keterangan :  

Con_Accit : Tingkat konservatisme dengan ukuran akrual perusahaan i pada  

    waktu t 

Kom_Indepit : Proporsi komisaris independen terhadap jumlah total komisaris  

 perusahaan i pada waktu t  

Mngr_Ownit : Persentase kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi 

    perusahaan i pada waktu t  

Board_Sizeit : Jumlah keseluruhan dewan komisaris dalam perusahaan termasuk      

dewan komisaris independen perusahaan i pada waktu t 

ε : Error term 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik  

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus 

memenuhi uji asumsi klasik. Hal ini digunakan untuk menghindari estimasi yang 

bias, mengingat tidak pada semua data dapat dapat diterapkan regresi. Uji asumsi 

klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas  

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa 



uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Untuk melakukan uji asumsi normalitas dapat digunakan dua cara 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dimana uji grafik dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal atau melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Sedangkan uji 

statistik sederhana dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak maka dilakukan uji grafik yaitu normal probability plot. Dari gambar grafik 

tersebut, residual berdistribusi normal apabila plot menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sebaliknya jika plot residual 

menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

2. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2009). Untuk mendeteksi adaatau tidaknyamultikolonieritas, dapat dilihat darinilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 



independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karenaVIF= 

1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model 

regresi, dapat digunakan uji Durbin Watson (Uji DW). Uji Durbin watson ( DW 

test) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel 

independen. 

Tabel 3. Klasifikasi Nilai Durbin-Watson 

Jika Hipotesis nol Keputusan 

0 < d < dl 

dl < d < du 

4- dl < d < 4 

4-du < d < 4- dl 

du < d < 4-du 

Tdk ada autokorelasi positif 

Tdk ada autokorelasi positif 

Tdk ada korelasi negative 

Tdk ada korelasi negative 

Tdk ada autokorelasi positif dan 

negative 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tdk Tolak 

 

     Sumber: Lampiran 5 

 

 



4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara melihat scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat 

yaitu ZPRED dengan residualnya ZRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatter plot tersebut dengan dasar analisis sebagai berikut (Ghozali 

2006):  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 padasumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini juga dilakukan dengan uji-F atau uji ANOVA pada 

tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis () 5%. 



Dengan keputusan berdasarkan probabilitas sebagai berikut : 

Jika p-value > 0,05 maka Ha ditolak. 

Jika p-value < 0,05 maka Ha diterima. 

 

 


