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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan

pendekatan hyphotetico deductive yang bertujuan untuk menguji pengaruh

corporate governance (kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial dan

kepemilikan institusional) terhadap manajemen laba terintegrasi dan

dampaknya terhadap cost of equity capital.

B. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh

perusahaan go public yang terdaftar di JII dan LQ45 dan telah menerbitkan

laporan keuangan pada tahun 2004–2015. Alasan dipilihnya perusahaan go

public adalah karena jumlah perusahaan go public yang begitu banyak

dianggap bisa mewakili secara keseluruhan perusahaan yang ada di JII dan

LQ45. Selain itu, perusahaan go public cenderung memiliki nilai risiko

yang tinggi daripada jenis perusahaan yang lain. Peneliti memilih periode

pengamatan antara tahun 2004–2015, karena pada periode tersebut

Indonesia telah melalui suatu kondisi politik yang sangat tidak stabil dan

krisis moneter sehingga peneliti merasa bahwa periode tersebut dapat

mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang sebenarnya.
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2. Sampel

Sampel adalah sebagian data yang diambil atau diseleksi dari suatu

populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive

sampling, yaitu sampel yang sengaja ditentukan berdasarkan yang telah

ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara

berturut–turut pada periode 2004 – 2015.

b. Perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan manufaktur.

c. Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 –

2015 dengan data yang tidak lengkap.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan

dikumpulkan dengan metode dokumentasi terhadap perusahaan Go Public

yang terdaftar di JII dan LQ45 selama periode tahun 2004–2015. Data

diperoleh dari publikasi JSX Stastistics, Indonesian Capital Market Directory

(ICMD), laporan keuangan perusahaan yang telah go public, annual report

perusahaan ataupun dari situs-situs resmi perusahaan. Sedangkan untuk data

harga saham harian diperoleh dari Pusat Data Bisnis dan Ekonomi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UMS.

D. Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cost of equity capital

perusahaan. Perhitungan cost of equity capital menggunakan Model Ohlson
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(EBO). Peneliti memilih menggunakan Model EBO karena model

pengujian ini lebih representatif untuk menguji keterkaitan antara disclosure

dengan cost of equity capital (Botosan, 1997). Model EBO adalah sebagai

berikut (Utami, 2005):

T

{x
t +1

- rB
t +t -1

}…………(1)Pt = Bt + å(1 + r )-t Et

t =1

Keterangan:

Pt = Harga saham pada tahun t

Bt = Nilai buku per lembar saham pada tahun t

=

Total Asset

Jumlah Saham Beredar

xt+1 = Laba per lembar saham pada tahun t+1

r = Biaya modal ekuitas (cost of equity capital)

Untuk mengestimasikan laba per lembar saham pada tahun t+1

digunakan model Random Walk sebagai berikut :

E (xt + 1) = xt + δ…………………..(2)

Keterangan :

E(xt + 1) = Estimasi laba per lembar saham pada tahun t+1

xt = Laba per lembar saham aktual pada tahun t

δ = Drift term yang merupakan rata-rata perubahan laba per lembar

saham selama 5 tahun.
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Pt = Bt + (1 + r)-1 [xt + 1 – rBt]………………..(3)

adalah laba per lembar saham pada tahun t+1 yang diestimasi dengan

model Random Walk pada persamaan (2) di atas. Setelah disederhanakan

secara matematik, maka persamaan (3) menjadi :

(Pt - Bt) (1 + r) = (xt + 1 – rBt)

Sehingga rumus untuk menghitung cost of equity capital menjadi :

r = (Bt + xt + 1 – Pt) / Pt

2. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah corporate

governance yang diproksikan menjadi 3 variabel, yaitu :

a. Kepemilikan Keluarga (Family Ownership = FO)

Penentuan Kepemilikan Keluarga dinyatakan sama dengan 1 apabila

keluarga merupakan pemegang saham terbesar dan memegang lebih dari

20% saham perusahaan yang beredar dimana CEO dan atau dewan

direksi dalam perusahaan adalah anggota keluarga, dinyatakan sama

dengan 0 jika sebaliknya. Sedangkan persentase kepemilikan keluarga

diukur dengan rasio dari total saham yang dimiliki oleh keluarga dibagi

dengan total saham perusahaan yang beredar.

b. Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership = MO)

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak

manajemen yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan perusahaan, terdiri dari direktur dan komisaris. Untuk
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mengukur variabel kepemilikan manajerial adalah membandingkan

jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan seluruh

jumlah modal saham perusahaan yang dikelola.

c. Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership = IO)

Kepemilikan Institusional yaitu jumlah kepemilikan saham perusahaan

oleh investor institusi. Untuk mengukur variabel ini adalah

membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan

seluruh jumlah modal saham yang dikelola perusahaan.

E. Teknis Analisis Data

Untuk mengetahui apakah model persamaan struktural yang digunakan

untuk menguji hipotesis memberikan hasil yang tidak bias, maka persamaan

model tersebut harus memenuhi beberapa asumsi dasar yang mendasari model

regresi linear dengan model OLS. Untuk memenuhi asumsi-asumsi tersebut,

dilakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian asumsi klasik. Jika semua uji

dalam asumsi klasik tersebut terpenuhi, maka persamaan tersebut akan

memberikan hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata,

minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang

diteliti.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Normalitas Data
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Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk

mengetahui apakah sampel yang diambil (variabel dependen dan

independen dalam model) telah memenuhi kriteria distribusi normal.

Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan adalah

pengujian dengan dua arah (two-tailed test), yaitu dengan

membandingkan probabilitas (p-value) yang diperoleh dengan taraf

signifikansinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan taraf

signifikansi 0,05. Sesuai dengan uji normalitas Ghozali, maka uji

normalitas dilaksanakan terhadap nilai residual dari regresi. Jika nilai p-

value > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika data

tidak berdistribusi normal, dapat dihilangkan dengan transformasi data

atau dengan membuang outlier data (Ghozali, 2005).

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya uji multikolineritas adalah untuk menguji

apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel

independen (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antara variabel independennya. Jika variabel

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 multikolinearitas dalam model penelitian,

peneliti akan menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel
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independen dan perhitungan nilai Tolerance dan Variance Inflation

Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Hal ini

disebabkan karena VIF = 1 / Tolerance. Syarat tidak terjadi

multikolinieritas dalam model adalah bila nilai koefisien korelasi

masing-masing variabel independen kurang dari 95%, nilai Tolerance-

nya lebih dari 10% (> 0,10) atau nilai VIF-nya kurang dari 10 (< 10).

c. Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah persamaan model

yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan

diperoleh informasi tentang apakah fungsi yang digunakan dalam suatu

studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan uji Lagrange Multiplier yang

dikembangkan oleh Engle tahun 1982. Uji ini bertujuan untuk memperoleh

kesimpulan mengenai bentuk model yang benar dengan membandingkan

besarnya c2
hitung (n x R2) dengan c2

tabel. Apabila c2
hitung< c2

tabel, maka

dapat disimpulkan bahwa model yang benar adalah model linier.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu
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sama lain. Masalah tersebut timbul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari observasi lainnya (Ghozali, 2005). Model

yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada

atau tidaknya masalah autokorelasi, peneliti menggunakan Durbin-Watson

test (DW). Secara umum, kriteria untuk menguji keberadaan

autokorelasi adalah sebagai berikut :

1) Jika angka DW di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif,

2) Jika angka DW berkisar antara -2 sampai dengan +2 berarti tidak

terjadi autokorelasi, dan

3) Jika angka DW di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

(Santoso, 2006)

e. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas

merupakan suatu kondisi dimana setiap ε (galat dari setiap variabel

independen) mempunyai varian yang tidak sama. Model regresi yang

baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak

heteroskedastisitas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk

menguji adanya gejala heteroskedastisitas, antara lain metode Glejser

dan metode Park.

Metode Glejser melakukan dua tahap dalam mendeteksi ada atau

tidaknya heteroskedastisitas. Pertama, melakukan regresi tanpa melihat
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ada atau tidaknya heteroskedastisitas, kemudian menentukan nilai

absolute residuals. Kedua, melakukan regresi sederhana antara nilai

absolute residuals dan variabel independen apabila nilai thitung < ttabel,

maka tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi

(Ghozali, 2005). Jika nilai signifikansi dari regresi atas nilai absolute

residuals dan tiap-tiap variabel independen lebih dari nilai alpha 0,05,

maka model regresi tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

Metode Park juga hampir sama dengan metode Glejser, hanya saja di

dalam metode Park, variabel residual yang didapat di kuadratkan dan di

logaritma terlebih dahulu sebelum di regresi untuk yang kedua kalinya.

3. Analisis Regresi Moderating

Moderated Regression Analysis (MRA) adalah alat statistik yang

digunakan untuk memprediksi keadaan, hubungan atau pengaruh dari satu

atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependennya dengan

menggunakan variabel moderating. Model persamaan yang digunakan

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah :

EM = α + β1FO + β2MO + β3IO +  e …………………………. (1)

CED = α + β1EM +  e …………………………………………… (2)

Keterangan:

EM = Earning Management

CEC = Cost of equity capital

FO = Kepemilikan keluarga
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MO = Kepemilikan manajerial

IO = Kepemilikan institusional

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

4. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian, peneliti

menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan

dengan bantuan program Statistical product and Service Solution (SPSS)

for Windows versi 15.0.

Pada penelitian ini akan diuji tentang pengaruh variabel-variabel

independen terhadap variabel dependen, baik secara bersama-sama

(simultan) maupun secara individual (parsial) dengan tingkat signifikansi

yang masih dapat ditoleransi sebesar 0,10 (α = 10%). Oleh karena itu,

peneliti akan melakukan beberapa pengujian hipotesis, yaitu :

a. Uji Ketepatan Perkiraan (Uji R2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan

perkiraan dalam analisis. Tingkat ketepatan dinyatakan dalam

koefisien determinasi (R2) yang bernilai antara 0 dan 1. Koefisien

determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel

independen dalam menerangkan variabel dependennya. Nilai R2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Setiap tambahan satu
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variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen atau tidak. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel

independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien

determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R2).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua

variabel independen yang ada pada model berpengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis statistik

pengujian dirumuskan sebagai berikut :

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ 0

H0 berarti bahwa semua variabel independen bukan merupakan

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan Ha

berarti bahwa semua variabel independen merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel Anova pada kolom Sig..

Untuk mengetahui signifikansinya, kita harus membandingkan taraf

signifikansi hasil penghitungan (Sig.) dengan taraf signifikansi yang

telah ditentukan (α = 0,10). Adapun kriteria pengujiannya adalah

sebagai berikut :
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1) Jika probabilitas Sig. > 0,10, maka H0 diterima à tidak signifikan.

2) Jika probabilitas Sig. < 0,10, maka H0 ditolak à signifikan.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan apakah masing-

masing variabel independen yang ada pada model berpengaruh secara

individu terhadap variabel dependen. Hipotesis statistik pengujian

dirumuskan sebagai berikut :

H0 : β1 = 0

Ha : β1 ≠ 0

H0 berarti bahwa suatu variabel independen bukan merupakan penjelas

yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan Ha berarti

bahwa suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan

terhadap variabel dependen.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel Coefficients pada kolom Sig..

Untuk mengetahui signifikansinya, kita harus membandingkan taraf

signifikansi hasil penghitungan (Sig.) dengan taraf signifikansi yang

telah ditentukan (α = 0,1). Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai

berikut :

1) Jika probabilitas Sig. > 0,10, maka H0 diterima à tidak signifikan.

2) Jika probabilitas Sig. < 0,10, maka H0 ditolak à signifikan.
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Jika ingin mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel

independen terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat pada tabel

Coefficient pada kolom Standardized Coefficient Beta.


