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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan event study karena penelitian ini hanya 

mengamati suatu kejadian terterntu pada periode tertentu. Penelitian ini 

merupakan tipe penelitian penjelasan (explanatory research) yang 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji 

hipotesis yang telah diajukan. Dimensi waktu yang digunakan adalah cross 

sectional, yang artinya penelitian ini dilakukan pada suatu waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini periode pengamatan yang digunakan yaitu tahun 2008-

2010. 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Penelitian 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau 

segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga periode 

yaitu 2008-2010. 

Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki 
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kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2008-2010. 

2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

untuk periode 31 Desember 2008-2010 yang dinyatakan dalam rupiah 

(Rp).  

3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian dan tersedia 

lengkap, baik data mengenai komposisi dewan komisaris, ukuran dewan 

komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan serta data yang 

diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

informasi yang diperoleh dari pihak lain. Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data yang 

berhubungan dengan komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 

keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan yang berhubungan dengan 

manajemen laba untuk menghitung discretionary accruals dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2010 yang dapat diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

atau website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. 

Manajemen laba adalah suatu kondisi di mana manajemen melakukan 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak 

eksternal sehingga dapat meratakan, menaikan, dan menurunkan pelaporan 

laba. Manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metoda 

akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (discreationary) yang dapat 

mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba 

perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan 

(Nuryaman, 2008). Penelitian ini menggunakan model discretionary 

accruals sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan 

Modified Jones Model (Dechow et al., 1995). 

TAC=Nit-CFOit 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi OLS 

sebagai berikut:  

TAit/Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary 

accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus :  

NDAit = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1 - ΔRect/ Ait-1) + β3 (PPEt / 

Ait-1) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit 
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Keterangan :  

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

TAit  = Total akrual perusahaan i pada periode ke t  

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t  

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t  

Ait-1  = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  

ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t  

PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t  

ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t  

e  = error 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komposisi dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran 

perusahaan. 

a. Komposisi Dewan Komisaris 

Adalah prosentase jumlah dewan komisaris independen terhadap 

jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris. 

Variabel ini diukur dengan: 

  ∑DKIndependen 

KDK =        x 100% 

∑DKTotal 
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Keterangan: 

KDK  = Komposisi Dewan Komisaris 

∑DKIndependen = Jumlah Dewan Komisaris Independen 

∑DK  = Jumlah Dewan Komisaris 

 

b. Ukuran Dewan Komisaris 

Adalah jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari 

internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel 

(Nasution dan Setiawan, 2007). Variabel ini diukur dengan: 

 UDK = ∑DKInternal + DKEksternal 

Keterangan: 

∑DK = Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris 

DKInternal = Anggota Dewan Komisaris Internal 

DKEksternal = Anggota Dewan Komisaris Eksternal 

 

c. Keberadaan Komite Audit 

Komite audit merupakan  variabel dummy, bila perusahaan sampel 

memiliki komite audit maka dinilai 1, dan jika sebaliknya maka dinilai 

0 (Nasution dan Setiawan, 2007). 

 

d. Ukuran Perusahaan 

Adalah besar kecilnya perusahaan. Variabel ini diukur dengan: 

 UKP = ∑TA 
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Keterangan: 

UKP = Ukuran Perusahaan 

∑TA = Jumlah Total Aktiva 

  

E. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi atas suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009).  

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji dua arah (two tailed test), yaitu dengan 

membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikasi 

(α ) 0,05. Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
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variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 

bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol (Ghozali, 2009: 95). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas di 

dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang tinggi sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dengan tingkat kolonieritas 0.95 

(Ghozali, 2009: 96).  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika 

beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 

125). 
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Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan metode Glejser Test, yaitu dengan cara meregresikan 

nilai absolute residual terhadap variabel independen, sehingga dapat 

diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi 

variabel independen >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen <0,05 maka 

terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya (Ghozali, 2009: 93).  

Uji utokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Jika 

nilai Durbin-Watson berkisar antara nilai batas atas (du) maka 

diperkirakan tidak terjadi autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan 

uji autokorelasi ditampilkan pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 1 

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

 

Kriteria Hipotesis Keputusan 

0<d<dl Ditolak Ada autokorelasi positif 

d1<d<du Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

4-d1<d<4 Ditolak Ada autokorelasi negatif 

4-du<d<4-d1 Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

du<d<4-du Diterima Tidak ada autokorelasi 

 

3. Analisis Regresi Berganda 

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

corporate governance terhadap manajemen laba. Persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

DA = βo+ β1KDK+ β2UDK+ β3KKA+ β4UKP+ e 

Keterangan :  

DA = Discretionary Accruals  

KDK  = Komposisi Dewan Komisaris  

UDK  = Ukuran Dewan Komisaris  

KKA  = Keberadaan Komite Audit  

UKP = Ukuran Perusahaan  

βo = Konstanta 

e = Koefisien Error 

 

 



38 
 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2009: 88), uji stastistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis nol diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat (Ghozali, 2009: 88). Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). 
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c. Pengujian Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-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, 2009: 87). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai 

Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009: 87). 



 

 


