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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi penelitian 

Bursa Efek merupakan suatu lembaga keuangan yang terorganisasi, 

termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara 

di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga  dan  beredar.  Bursa  

efek  ini  berfungsi  untuk  menjaga  kontinuitas  pasar  dan  menciptakan harga  

efek  yang  wajar  melalui  mekanisme  permintaan  dan  penawaran.  Bursa  Efek  

Indonesia (Indonesia  Stock  Exchange)  adalah  pasar  modal  di  Indonesia,  yang  

merupakan  gabungan  dari  dua  bursa  efek  yakni,  Bursa  Efek  Jakarta  dan  

Bursa  Efek  Surabaya.  Penggabungan  ini  bertujuan  untuk  lebih meningkatkan 

efisiensi daya saing di kawasan regional 

1. Variabel penelitian 

a. Variabel Dependen 

Manajemen laba menurut Scott (2011:423) adalah ”the choice by a 

manager of accounting policies so as to achieve some specific objective”. 

Hal ini berarti manajemen laba merupakan keputusan dari manajer  untuk  

memilih  kebijakan  akuntansi  tertentu  yang  dianggap  bisa  mencapai  

tujuan  yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau 

mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan.Perhitungan manajemen 

laba dalam penelitian ini menggunakan Model Jones Dimodifikasi. Model 

Jones  dimodifikasi (modified  jones  model) merupakan  modifikasi  dari  
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model  Jones  yang  didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk 

menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk 

menentukan discretionary accruals ketika discretion melebihi pendapatan. 

Menurut Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) Pengukuran discretionary 

accrual sebagai proksi manajemen laba telah lama dilakukan oleh 

penelitian terdahulu (Johnson et al., 2002; Myers et al., 2003; Gul et al., 

2009; AlThuneibat et  al.,  2010).  Dalam  penelitian  ini,  pengukuran  

discretionary  accrual sebagai  proksi manajemen  laba  dihitung  

menggunakan  Model  Jones  (1991). Akrual  diskresioner  (DCA) 

dihitung dengan cara mengurangkan non-akrual diskresioner (NDCA) dari 

akrual total (TCA), dengan tahapan: 

1. Mengukur total accrual dengan menggunakan model jones yang 

dimodifikasi. Total Accrual (TAC)  

= NI (laba bersih setelah pajak/Net Income) – CFO (arus kas 

operasi/cash flow from operating)  

2. Menghitung  nilai accruals yang  diestimasi  dengan  persamaan  

regresi  OLS  (Ordinary  Least Square):  

TACt/At-1 = α1(1/At-1) + α2((ΔRevt / At-1)) / At-1) + α3(PPEt / At-

1) + e Dimana  

TACt  : total accruals perusahaan i pada periode t  

At-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1  

REVt  : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

PPEt  : aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan tahun t 
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3. Mengitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah sebagai berikut:  

NDAt = α1(1/At-1) + α2((ΔREVt/ At-1) – (ΔRECt/ At-1))+ α3(PPEt / 

At-1) Dimana  

NDAt  : nondiscretionary accruals pada tahun t  

RECt  : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

α    : fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada 

perhitungan total accruals  

4. Menghitung discretionary accruals  

DACt : (TACt / At-1) – NDAt  Dimana  

DACt : discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

b. Variabel Indepanden  

1. Kepemilikan  institusional 

Kepemilikan institusional adalah bagian dari saham perusahaan yang 

dimiliki oleh onvestor institusi seperti perusahaan asuransi, institusi 

keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit). (Agustina 2013) 

menjelaskan bahwa terdapat dua jenis investor institusional, yaitu 

investor institusional sebagai transient investors (pemilik sementara 

perusahaan) dan investor institusional sebagai sophisticated investors. 

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (direktur dan komisaris) (Hanifah, 2010). Dalam 

penelitian ini digunakan variabel dummy. Apabila terdapat proporsi 

kepemilikan saham oleh manajerial, maka diberi nilai 1, sedangkan 
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apabila tidak terdapat kepemilikan manajerial, maka diberi nilai 0 

(Astuti, 2004). Skala data yang digunakan adalah skala nominal  

3. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (PBI No. 

8/4/PBI/2006). Dewan komisaris independen diukur berdasarkan 

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total 

komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Farida, 

Yuli, dan Eliada, 2010). Skala data yang digunakan adalah skala rasio 

4. Komite Audit independen 

Komite audit independen adalah anggota komite audit yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 

dan/atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (SE BI 

No. 9/12/DPNP). Komite audit independen pada penelitian ini diukur 

berdasarkan persentase jumlah anggota komite audit yang berasal dari 

luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit (Guna and 

Herawati 2010). Skala data yang digunakan adalah skala rasio. 

(Sumber : Siregar dan Utama, 2008). 
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5. Profitabilitas 

 Laba  merupakan  indikator  kinerja  yang  dilakukan  manajemen  

dalam mengelola    kekayaan  perusahaan.  Laba  berfungsi  untuk  

mengukur  efektivitas bersih dari sebuah usaha bisnis. Kinerja suatu 

perusahaan dapat dilihat dari tingkat perolehan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun moda sendiri 

(Sartono dalam Herni dan Susanto,2008). 

                
                  

           
 

 

B. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan 

metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 

2014.  

2. Perusahaan Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan secara 

konsisten dari tahun 2012-2014.  

3. Perusahaan Perbankan yang memiliki kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, dewan komisaris independen dan komite audit (Perusahaan 

perbankan yang memiliki data lengkap terkait penelitian). 
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C. Jenis dan Sumber Data 

 Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yang 

diambil  dari  laporan  keuangan  tahunan  perusahaan  berupa  nilai  rata-rata  dari 

tahun 2011– 2014. Data sekunder  yang dikumpulkan diperoleh dari Pojok BEI 

Universitas  Muhammadiyah Malang, Indonesian  Capital  Market  Directory 

(ICMD), dan www.jsx.co.id. 

 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  dilakukan  melalui 

penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan 

dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  metode  dokumentasi.  Dokumentasi 

merupakan  proses  perolehan  dokumen  dengan  mengumpulkan  dan  

mempelajari dokumen-dokumen  dan  data-data  yang  diperlukan. Dokumen  

yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  laporan keuangan,  data yang  

tersedia  di Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

1. Tehnik Analisi Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara 

kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:: 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau 

distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

http://www.jsx.co.id/
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menggunakan uji One- Sample Kolmogorov-Smirnov. Sebuah variabel 

dikatakan terdistribusi dengan normal apabila hasil pengujian 

menunjukkan nilai signifikansi diatas 5 %. Apabila data tidak 

terdistribusi dengan normal, maka data dapat dinormalkan dengan 

cara tranformasi data. 

2) Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas / independen. Jika 

variabel independen saling korelasi, maka variebel-variebel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama dengan nol 

uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan 

value–inflating factor (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah tolerance 

value 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10. 

3) Autokorelasi.  

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari 

pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka Durbin Watson akan 

dibandingkan dengan DWtabel dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Jika DW < dk atau DW > 4 – dl, maka ada autokorelasi 

b) Jika DW diantara du dan 4 – du, maka tidak ada autokorelasi 
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c) Jika DW diantara du dan dl atau 4 – du dan 4 – dl, maka tidak ada  

kesimpulan yang pasti 

du: batas atas dari DWtabel (DW upper bound) 

dl: batas bawah dari DWtabel (DW lower bound) 

 

b. Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain.model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak heterosdastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini di uji 

dengan menggunakan uji scatterplot. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 

diprediksi dan sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang tertentu dan titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dan cara penyajian data 

dapat dilakukan dengan bantuan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, 

grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan 

kelompok melalui modus, median, mean dan variasi kelompok melalui 

rentang simpangan buku.  

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel‐variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti 

variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 
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mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali, 2011:98). Dalam uji F kesimpulan yang 

diambil adalah dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan:  

α > 5 % : tidak mampu menolak Ha  

α < 5 % : Menolak Ha  

2) Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen(Ghozali, 2011:98). Kesimpulan yang diambil 

dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α) dengan 

ketentuan:  

α > 5% : tidak mampu menolak Ha  

α < 5% : Menolak Ha  

 


