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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen  

Variabel independen adalah tipe variabel yang dapat mempengaruhi 

atau menjadi sebab timbulnya variabel yang lain. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah good corporate governance  yang terdiri dari 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajemen, Komite audit dan 

Komisaris independen. 

Kepemilikan institusional diukur dari jumlah persentase hak suara 

yang dimiliki institusi atau perusahaan (Ujiyantho & Pramuka, 2007). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional ini 

adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap 

seluruh modal saham yang beredar. 

      SI 

   SB 

Keterangan : 

KI : Kepemilikan Institusional 
SI : Jumlah saham yang dimiliki institusional 

SB : Jumlah saham yang beredar 

 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang 

dimiliki oleh manajer, direksi atau dewan komisaris (Bismark et al., 

2015); Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kepemilikan manajerial diukur 

menggunakan skala rasio melalui prosentase jumlah saham yang dimiliki 

pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. 

 

x 100% KI = 
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      SM 

   SB 

 

Keterangan : 

KM : Kepemilikan Manajerial 
SM  : Jumlah saham yang dimiliki manajemen 

SB    : Jumlah saham yang beredar 

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan (KNKG, 2006). Peraturan BAPEPAM No.Kep-305/BEJ/07-

2004 mensyaratkan proporsi komisaris independen dalam perusahaan 

sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris yang 

ada. Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio 

melalui prosentase anggota dewan komisaris independen  terhadap 

seluruh anggota dewan komisaris (Marra et. al, 2011). 

       DKL 

    TDK 

Keterangan : 

KIN   : Komisaris Independen 
DKL : Jumlah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan 

  TKL  : Seluruh anggota dewan komisaris perusahaan 

Komite audit menurut Peraturan mematuhi peraturan BAPEPAM 

dan LK Nomor:Kep-305/BEJ/07-2004 yang menyatakan bahwa komite 

x 100% KM = 

x 100% KIN = 
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audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang. Komite audit yang 

mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaporan 

keuangan dilakukan dengan standar akuntansi yaitu dalam hal ini 

International Financial Reporting Standard. Komite audit dalam 

penelitian ini diukur menggunakan skala rasio melalui prosentase 

anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh 

anggota komite audit (Siallagan & Machfoedz, 2006). 

      KAL 

   TKA 

Keterangan : 

KA   : Komite Audit 
KAL : Jumlah komite audit dari luar perusahaan 

TKA : Jumlah seluruh komite audit 

2. Variabel Dependen 

Model penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu 

manajemen laba (earning management) yang diproksikan dengan 

discretionary  accruals.  Discretionary  accruals  menggunakan 

komponen akrual dalam mengatur laba karena komponen akrual tidak 

memerlukan bukti kas secara fisik sehingga dalam mempermainkan 

komponen akrual tidak disertai kas yang diterima/dikeluarkan 

(Sulistyanto, 2008). Dalam penelitian ini, discretionary accruals sebagai 

proksi atas manajemen laba diukur dengan menggunakan Modified Jones 

Model. Modified Jones Model lebih sering digunakan dalam mengukur 

manajemen laba akrual  (Jones, 1991; Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995s). 

Model ini mempunyai standar error dari εit ( error term ) hasil regresi 

x 100% KA = 
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estimasi nilai total aktual yang paling kecil dibandingkan model-model 

yang lainnya. (Dechow et al, 1995).  

TAit = Nit – CFOit  ..................................(1) 

Keterangan :  
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  

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) + ε  

......(2) 

Keterangan :  
TAit = Total akrual 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  

ε  = error 

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) ...(3) 

Keterangan :  
NDAit = Non Discretionary Accruals 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  

ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t  

PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit   ....................(4) 

Keterangan :  

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  
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NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t  

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

 

Secara empiris, nilai Discretionary Accruals dapat bernilai nol, 

positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan 

dengan pola perataan laba (income smoothing). Sedangkan nilai positif 

menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba 

(income increasing) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba 

dengan pola penurunan laba (income decreasing) (Sulistyanto, 

2008:165). 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2011 untuk 

periode sebelum penerapan IFRS dan 2013-2014 untuk periode sesudah 

penerapan IFRS. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu Informasi yang 

dikumpulkan dari beberapa sampel yang dipilih berdasarkan beberapa 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2014:252). 

Adapun kriteria-kriteria dalam menentukan sampel di penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Perusahaan yang termasuk didalam kelompok industri manufaktur di 

bursa efek indonesia serta mempublikasikan annual report secara 

beruntun dari tahun 2010-2011 dan 2013-2014. 

b. Periode pelaporan keuangan berakhir 31 desember. 

c. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mempunyai 

laporan keuangan yang lengkap terkait dengan variabel penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data   

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

informasi yang dikumpulkan dari data yang sudah ada misalnya dari catatan 

perusahaan , publikasi pemerintah, analisis industri yang tersedia di media, 

website , internet dan sebagainya (Sekaran dan Bougie, 2014:113). Data ini 

berupa laporan tahunan Perusahaan Manufaktur yang dipublikasikan di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2010-2011 untuk periode sebelum penerapan IFRS 

dan 2013-2014 untuk periode sesudah penerapan IFRS.  Sumber data tersebut 

berasal dari Bursa Efek Indonesia melalui website IDX yaitu www.idx.co.id. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal 

ini karena metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

tahunan. Data laporan tahunan yang digunakan adalah annual report 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2011 dan 2013-2014 

melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) . 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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E. Tahapan Analisa Data  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sanusi, 2011). Statistik 

deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi 

data sampel. Uji Statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program 

SPSS 21. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Agar model yang digunakan dapat memberikan hasil yang 

representatif, maka dilakukan uji asumsi klasik pada model untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Model yang dibuat dalam penelitian harus 

memenuhi asumsi dasar yaitu: uji multikolinearitas, uji normalitas uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Sekaran & Bougie (2014), uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji 

ini diperlukan untuk melakukan uji f dan uji t yang mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini 

pengujian normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov Z test. 

Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas 

(asumsi significance) antara lain:  
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1. Bila probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal  

2. Bila probabilitas ≤ 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(Ghozali,2013:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yng terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

lainnya. 

Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

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

menunjukkan adanya multikolnearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥10 dengan nilai kolonearitas 0,95 

(Ghozali,2013:96). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 105) Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan 



 
 

46 
 

 
 

grafik scatterplot untuk menguji heteroskedastisitas. Dasar 

pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas :  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara 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,2013:107). Pada penelitian 

ini uji statistik yang dipergunakan untuk uji autokorelasi adalah uji 

Durbin-Watson. 

F. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen yaitu mekanisme good corporate governance yang diproksikan 

dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris 

Independen, dan Komite Audit terhadap variabel dependen yaitu earnings 

management. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis 
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yang telah dirumuskan dilakukan secara terpisah baik sebelum dan setelah 

IFRS menggunakan metode statistik regresi linear berganda, yaitu:  

Ya  =  𝛼 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 +ß4X4 + ε  

 

Yb  =  𝛼 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 +ß4X4 + ε 
 

Keterangan:  

Ya = Earnings Management sebelum IFRS 

Yb  = Earnings Management sesudah IFRS 

𝛼  = Konstanta 
X1 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris  

X2 = Kepemilikan Manajerial  

X3 = Proporsi Komisaris Independen  

X4 = Latar Belakang Komisaris Utama  

ß  = Koefisien Regresi Berganda  

ε  = error  
 

 

G. Uji Hipotesis 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian 

statistik parametrik, dimana statistik parametrik ini digunakan jika distribusi 

data yang digunakan normal. Menurut Ghozali (2013:27), ada beberapa kondisi 

yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan yaitu : 

a. Observasi harus independen 

b. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal 

c. Varian populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup 

harus sama. 

d. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval. 

Untuk mengetahui kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang 

dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi (adjusted R2). 

Selain itu, uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 
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independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R2 

menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh 

variabel bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-sama 

(Sanusi,2011:136). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, apabila nilai 

koefisien determinasi semakin besar mendekati satu dan cenderung 

meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas yang 

menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif 

(Sanusi,2011:136). Dapat disimpulkan nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

2. Uji Signifikansi Simultan 

Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menguji  apakah  variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F 

juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil 

regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α = 5%). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 
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a. Jika nilai F hitung < F tabel maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

tidak signifikan). 

b. Jika nilai F hitung > F tabel maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial atau 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan significance level 0,005 (α = 5%). Ketentuan 

penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). 

b. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 

Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t  masing-

masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan 

significance level 0,005 (α = 5%). Jika nilai signifikan lebih besar dari α 

maka hipotesis ditolak, yang berarti secara individual variabel independen 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti 

secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

 

 


