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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian

     Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Sugiyono (2003:11) menyatakan penelitian komparatif adalah suatu 

penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan 

variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu 

yang berbeda. Sugiyono (2003:14) menyatakan pendekatan kuantitatif adalah 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka. 

     Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu 

penelitian  pengulangan dari penelitian terdahulu yang serupa namun dengan 

objek, variabel, dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya terletak pada perusahaan yang diteliti dan periode waktu dalam 

melakukan analisis. 

B. Objek Penelitian

      Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai  

dengan pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2003:38) bahwa :  

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,  objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia serta memiliki laporan keuangan yang telah di audit pada periode 

tahun  2013-2015, yaitu dengan jumlah  12 perusahaan.  

C. Jenis dan Sumber Data   

       Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013– 2015. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 

www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

     Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini yaitu studi dokumentasi dengan cara pengumpulan data sekunder 

yang diperoleh dari pojok BEI Universitas Muhammadiyah Malang, situs resmi 

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, internet, buku, dan jurnal yang 

dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

E. Teknik Analisis Data 

      Variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

adanya atau tidaknya manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan 

pendekatan akrual diskresioner. Akrual diskresioner merupakan proksi 

kebijakan akrual yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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memanipulasi laba yang berkaitan dengan akrual. Akrual merupakan kejadian 

yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap kas.  

Menurut Sulistiawan, dkk., (2011:72) untuk mendapatkan hasil perhitungan 

yang diukur dengan menggunakan pendekatan akrual diskresioner, maka hal-

hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:  

1. Tentukan nilai total akrual, yaitu perbedaan antara nilai earnings before 

extraordinary item and discountinued operation (EXBI) dengan aliran kas 

operasi (CFO).  

 

      Total Akrual adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada 

suatu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas (Arfani dan Sasongko, 

2005).  

      Jusup (2011:410) menyatakan Alasan tentang terjadinya perbedaan 

antara laba bersih dengan kas bersih yang dihasilkan (digunakan) oleh 

aktivitas operasi adalah laba bersih menberi informasi tentang keberhasilan 

atau kegagalan operasi perusahaan. Namun sejumlah pemakai laporan 

keuangan tidak puas atas digunakannya dasar akrual dalam penentuan laba 

bersih, karena didalamnya terdapat banyak estimasi. Akibatnya, pemakai 

laporan keuangan mempertanyakan keandalan angka-angka dalam laporan. 

Banyak pemakai laporan arus kas ingin mengetahui alasan mengapa 

terdapat perbedaan antara laba bersih dengan kas bersih yang dihasilkan 

oleh aktivitas operasi. Dengan demikian para pemakai laporan keuangan 

dapat menilai keandalan laba.  

TAit = NIit - CFOit 

 

 



28 
 

NDAit = α1(1/Ait-1) + α2 ( (∆Revit/Ait-1) – ( ∆Recit/Ait-1)) + α3 (PPEit/Ait-1) 

 

2. Mencari nilai akrual nondiskresioner dengan menggunakan formulasi 

sebagai berikut : 

 

 

             Namun, sebelum menghitung nilai akrual nondiskresioner (NDA) 

dengan formulasi diatas, terlebih dahulu harus ditentukan nilai parameter 

α1, α2, α3 dengan melakukan regresi pada formulasi berikut : 

 

 

      Untuk melakukan regresi tersebut, maka harus menentukan variabel 

yang berlaku sebagai variabel Y dan variabel X. Variabel dalam model 

pengestimasi akrual diskresioner kemudian diskala dengan asset total 

tahun sebelumnya untuk mengurangi heteroskedastisitas. Penskalaan ini 

merupakan suatu pendekatan weighted least squares (WLS) untuk 

mengestimasi sebuah persamaan regresi yang memiliki disturbance term 

yang heteroskedastik. WLS mensyaratkan semua variabel, dependen dan 

independen, untuk dibagi dengan estimat variansi disturbance term. Jones 

(1991) mengasumsikan aset total tahun sebelumnya berasosiasi positif 

dengan variansi disturbance term dan, oleh karenanya, ia menggunakan 

aset total tahun sebelumnya sebagai penskala. Dengan demikian ditentukan 

bahwa  

TAit /Ait-1 = variabel Y 

(Total akrual dibagi asset total tahun sebelumnya) 

TAit /Ait-1 = α1 (1/Ait-1) + α2 ( ∆ Revit /Ait-1 ) + α3 (PPEit/Ait-1)+ εit 
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NDAit = α1(1/Ait-1) + α2 ( (∆Revit/Ait-1) – ( ∆Recit/Ait-1)) + α3 (PPEit/Ait-1) 

 

1/Ait-1  =  variabel X1 

(Nilai 1 dibagi asset total tahun sebelumnya) 

Revit /Ait-1 = variabel X2 

(Kenaikan atau penurunan penjualan tahun ini dibagi asset total tahun 

sebelumnya. Perubahan penjualan adalah selisih penjualan tahun ini 

dengan tahun lalu) 

PPEit/Ait-1 = variabel X3 

(Total aktiva tetap tahun ini dibagi dengan asset total tahun sebelumnya) 

Setelah memiliki data diatas, nilai parameter α1, α2, α3  didapat dengan 

melakukan regresi per tahun menggunakan program Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) dan dihitung dengan menggunakan 

Regresi Linear Berganda.  

3. Nilai parameter α1, α2, α3 lalu disubtitusikan pada persamaan nilai akrual 

nondiskresioner (NDA). 

  

 

4. Nilai akrual diskresioner (DA) yang merupakan indikator manajemen laba 

akrual didapat dengan cara mengurangi total akrual yang dibagi dengan total 

asset tahun sebelumnya dengan NDA. Dengan menggunakan formulasi 

sebagai berikut : 

 

 

DAit  = ( TAit/Ait-1 ) - NDAit 
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      Nilai Discretionary Accrual yang positif menunjukkan Perusahaan 

Otomotif melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba dan nilai 

Discretionary Accrual yang negatif menunjukkan perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan cara menurunkan laba. 

Keterangan : 

TAit = Total akrual perusahaan i dalam periode t. 

NIit =  Laba bersih perusahaan i pada periode t. 

CFOit =  Arus kas operasi perusahaan i pada periode t. 

NDAit =  Akrual nondiskresioner perusahaan i pada periode t. 

DAit =  Akrual diskresioner perusahaan i pada periode t. 

Ait-1 =  Total aset total perusahaan i pada periode t-1. 

∆Revit =  Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t. 

∆Recit =  Perubahan piutang perusahaan i pada periode t. 

PPEit =  Property, plant, and equipment perusahaan i pada periode t. 

α1, α2, α3 = Parameter yang diperoleh dari persamaan dari persamaan 

regresi 

εit  =  Error term perusahaan i pada periode t. 

 


