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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif-kuantitif. Menurut Ulum &

Juanda (2016) penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan 

kuantitatif berarti penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran 

variabel penelitian menggunakan data berupa angka-angka yang dimana 

menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan alat uji hipotesis untuk 

menyimpulkan (Sutikno,2014). 

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI selama tahun 2013-2015. Sedangkan teknik pengumpulan sampel 

menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria 

tertentu yang bersifat subyektif, antara lain : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

2. Mempublikasikan laporan keuangan auditan dari tahun 2012-2015.

3. Data laporan keuangan perusahaan dan data untuk perhitungan variabel

tersedia secara lengkap untuk tahun pelaporan dari 2012 sampai 2015.

4. Menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah.



19 
 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

1. Manajemen Laba 

 

Manajemen Laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan 

akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi 

yang dimaksud adalah penggunaan accrual dalam menyusun laporan keuangan . 

Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan meng-identifikasi/mengukur 

discretionary accrual dengan menggunakan Modified Jones Model (Yunianto, 

2013). Discretionary accruals dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

TACit = Nit – CFOit 

 

Nilai total accrual (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linear berganda 

yang berbasis ordinary least square (OLS) sebagai berikut:  

 

TACit/Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e 

 

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas 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)  
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Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  

 

DAit = TACit / Ait-1 – NDAit 

 

Keterangan:  

TACit  = Total accruals perusahaan i pada periode t  

Nit  = Laba bersih perusahaan i pada periode t  

CFOit  = Aliran kas dari aktivitas operasi per-usahaan i pada periode t  

Ait-1  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1  

ΔREVt  = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

ΔRECt  = Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

PPEt  = Aset tetap (property, plant and equip-ment) perusahaan tahun t  

DAit  = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

NDAit  = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

β1, β2, β3 = Koefisien regresi  

e  = error 

 

2. Capital Intencity Ratio 

 

Capital Intensity Ratio (CIR) atau rasio intensitas modal adalah aktivitas 

investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk 

aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Dalam 

penelitian Santoso dkk (2016) capital intensity diukur berdasarkan rasio antara 
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jumlah aset tetap terhadap total aset yang mempengaruhi motivasi manajer dalam 

melaporkan laba perusahaan. 

 

capital intencity ratio =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑻𝒆𝒕𝒂𝒑

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
  X 100% 

 

3. Free Cash Flow 

 

Free Cash Flow merupakan arus kas aktual yang didistribusikan kepada 

investor sesudah perusahaan melakukan semua investasi dan modal kerja yang 

diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Dalam penelitian Agustia 

(2013) variabel ini dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu:  

 

Free Cash Flow = NOPAT – investasi bersih pada modal operasi 

 

Keterangan:  

NOPAT (net operating profit after tax) = EBIT (1 – tarif pajak)  

Investasi bersih modal operasi = Total modal operasit – total modal operasit-1 

Total modal operasi = Modal kerja operasi bersih + aset tetap bersih  

Modal kerja operasi bersih = Aset lancar – kewa-jiban lancar tanpa bunga  

 

Free cash flow dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio, 

dimana nilai free cash flow dibagi dengan total asset pada periode yang sama 

dengan tujuan agar lebih comparable bagi perusahaan-perusahaan yang dijadikan 

sampel (Kangarluei et al., 2011). 
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4. Kualitas Audit 

 

Kualitas audit diukur menggunakan ukuran KAP yang mengaudit perusahaan 

yangbersangkutan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 (KAP besar) maka 

kualitas auditnya tinggi (1), sedangkan yang diaudit oleh KAP Non Big 4 (KAP 

kecil) maka kualitas auditnya rendah (0). Adapun KAP yang termasuk dalam 

kelompok KAP besar yaitu Deloitte Touche, Earns and Young, KPMG, dan 

Pricewaterhouse Cooper. 

5. Leverage 

 

Variabel leverage menggunakan rasio Debt to Asset, yaitu perbandingan total 

kewajiban (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dengan total aset 

yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun. Rumus leverage ratio adalah:  

 

Leverage ratio =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
  X 100% 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs BEI yaitu 

www.idx.co.id atau melalui website perusahaan sampel. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 
 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yaitu dengan mencari 

dan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter kemudianmencatat, dan 

http://www.idx.co.id/
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mengkaji data sekunder tersebut berupa laporan keuangan yang sudah diterbitkan 

oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sesuai dengan kriteria 

pemilihan sampel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menguji pengaruh beberapa variabel yaitu capital intencity 

ratio (CIR), free cash flow (FCF), kualitas uudit (AUD), dan leverage (LEV), 

terhadap praktik manajemen laba (DA). Pengujian terhadap rumusan menggunakan 

metode analisis regresi berganda (multiple regression analysis) yang terdapat dalam 

program SPSS (Statistical Program for Social Science).Tahap pertama adalah uji 

asumsi klasik untuk membuktikan bahwa model yang digunakan adalah normal dan 

tidak mengandung gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

Kemudian, dilakukan uji untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Dalam penelitian ini walaupun data yang digunakan adalah periode 2013-

2015, namun untuk data variabel independen yang dimasukkan dalam analisis SPSS 

adalah data dari tahun 2012-2014 dan untuk data variabel dependen dari tahun 

2013-2015. Hal ini disebabkan manajemen laba yang terjadi pada periode sekarang 

kemungkinan besar adalah akibat dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di 

periode sebelumnya. 
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

 

Dalam melakukan analisis deskriptif pada penelitian ini akan menggunakan 

dua cara. Pertama adalah analisis frekuensi yang digunakan untuk variabel dummy 

yaitu variabel kualitas audit dimana untuk mengategorikan perusahaan yang di 

audit oleh KAP big 4 dengan angka 1 dan non big 4 dengan angka 0. Selanjutnya 

untuk variabel dependen dan independen lain menggunakan statistik deskriptif. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan dengan analisis penyebaran data pada grafik normal 

probability plot yaitu jika titik-titik pada grafik menyebar tanpa memebentuk pola 

tertentu di sekitar titik 0 maka data dapat dikatakan terdistribusi secara normal. 

Pengujian normalitas juga dilakukan secara statistik untuk mendapatkan hasil yang 

lebih valid, yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Data 

dikatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

 

Pengujian terhadap adanya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) pada 

model regresi. Jika tolerance value lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolienaritas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

dalam modelregresi (Ghozali, 2006). Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui 

grafik plot antara nilai prediksi variable terikat dengan residualnya. Apabila pola 

pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang 

jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain 

menggunakan grafik scatterplots, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka model 

regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Autokolerasi 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

berganda ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Autokorelasi timbul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat 

diketahui melalui uji Durbin – Watson (DW test). Jika dw hitung lebih besar dari 

du dan lebih rendah dari 4-du maka tidak ada autokolerasi. 
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3. Analisis Regresi Berganda 

 

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis 

dirumuskan adalah 

 

DA = β0 + β1CIR + β1FCF + β2AUD + β3LEV + e 

 

Keterangan : 

DA = discretionary accruals (proksi dari manajemen laba)  

β0 = konstanta  

β1..3 = koefisien regresi 

CIR = capital intencity ratio 

FCF = free cash flow 

AUD = kualitas audit 

LEV = leverage ratio 

e = koefisien error 

 

4. Uji Statistik 

 

a. Uji R2 atau Koefisien Determinasi  

 

Koefisien determinasi adjusted R2 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilainya 

berkisar antara nol dan satu. Biasanya pada data time series mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang cukup tinggi. Adapun kelemahannya yaitu adanya bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Tiap 
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tambahan satu variabel independen maka adjusted R pasti meningkat, tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

 

b. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan secara parsial (uji t). Uji t 

digunakan untuk menghitung masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini secara parsial. Pada uji ini hipotesis 1 sampai dengan 5 atau H1 

sampai dengan H5 diuji dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:  

1) Uji F 

 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah 

tepat. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 

 

a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (sig < 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model 

tersebut sudah tepat.  

b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansi (sig > 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau 

model tersebut tidak tepat.  

2) Uji t  

 

Pada uji t nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  
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a) Bila t hitung lebih besar t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (sig < 0,05), maka Ha diterima dan H0 ditolak, variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel tersebut. 

b)  Bila t hitung lebih kecil t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansi (sig > 0,05) maka Ha ditolak dan H0 diterima, sehingga variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap  variabel terikat tersebut. 


