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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2013-2016. Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan 

bahwa BEI merupakan salah satu pusat penjualan saham perusahaan – perusahaan 

yang go public di indonesia. Waktu penelitian ini di mulai pada semester VIII saat 

pengambilan matakuliah skripsi. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan yang bergerak di sektor batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

selama tahun 2013-2016 selama periode pengamatan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan sampel. Pada penelitian, peneliti mengambil data dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat 

diakses melalui www.idx.co.id. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari sampel yang 

digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi 

yang di dasarkan pada laporan keuangan perusahaan pertambangan sektor 

batubara yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 

2016. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obejk/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode 2013-2016.  

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggota-

anggota populasi terpilih dijelaskan dalam penelitian Zulganef dalam Lestari 

(2016). Dengan kata lain populasi sehingga hasil penelitian penelitian yang 

berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Non probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
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untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono (2012) penentuan sampel ini 

didasarkan metode Purposive Sampling (Sampel Bertujuan) yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria – kriteria tertentu 

yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Perusahaan yang masuk kedalam sektor pertambangan batubara periode   

2013 – 2016. 

b. Perusahaan tersebut konsisten mengeluarkan laporan keuangan secara  

berturut – turut dan dipublikasikan. 

c.  Perusahaan yang menyatakan laporan keuangannya dalam dollar. 

 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Penerimaan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang masuk kedalam sektor pertambangan 

batubara periode 2013-2016 

     22 

perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan 

berturut-turut dan tidak di publikasikan. 

     (6) 

Perusahaan yang tidak menyatakan laporan 

keuangannya dalam dollar. 

     (5) 

     Perusahaan yang dijadikan sampel 11 
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Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No. Kode Emiten  Nama Emiten 

1. ADRO Adaro Energy Tbk 

2. ARII Atlas Resources Tbk 

3. BUMI Bumi Resources Tbk 

4. BYAN Bayan Resources Tbk 

5. DEWA Darma Henwa Tbk 

6. DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

7. HRUM Harum Energy Tbk 

8. ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

9. KKGI Resource Alam Indonsia Tbk  

10. PTRO Petrosea Tbk 

11. TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 

  Sumber www.idx.co.id 

Berdasarkan data kualifikasi diatas maka sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan. Periode yang diambil dari tahun 

2013-2016 berjumlah 44 data laporan keuangan. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Data 

Variabel- variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 

1.      Variabel dependen       :    Manajemen laba 

 

http://www.idx.co.id/
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2.  Variabel independen : Konservatisma akuntansi dan Dewan   

Komisaris Independen 

3.       Variabel Pemoderasi    :     Kepemilikan manajerial 

 

 
Definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih abstrak 

dengan kata- kata   yang   menggambarkan   perilaku   atau   gejala   yang   dapat   

diuji   dan   ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang 

digunakan dijelaskan dalam penelitian Hadi dalam Soraya (2014). Definisi 

operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.5.1.    Variabel Dependen 

Menurut Sekaran dalam Lesatri (2017) mendefinisikan variabel dependen 

atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba.  

Manajemen laba dilakukan perusahaan umtuk mengelola laba sehingga 

laba yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan 

kepentingan pemilikan. Discretionary Accruals merupakan komponen total 

accruals yang berasal dari rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan 

dan fleksibilitas dalam menentukan nilai estimasi pada metode akuntansi dan yang 

diukur dengan menggunakan model Jones modifikasi. Untuk mengetahui 

besarnya nilai akrual dilakukan dengan menghitung nilai akrual yang dapat 

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.  

TACt  = Nit – CFOt 
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Keterangan: 

 TACt       : Total Akrual pada periode t 

Nit            : Laba bersih operasi (Net Operating Income) yang juga    

merupakan Income Before Extraordinary items pada periode t 

CFOt        : Aliran Kas dari aktivitas operasi (Cash flow from operating 

activities) pada periode t 

Jumlah total accrual yang didistribusikan sebagai Discretionary Accruals 

merupakan perbedaan antara total accrual pada periode yang diuji yang 

distandarisasi dengan penjualan pada periode yang diuji, dengan total accrual 

pada periode dasar yang distandarisasi dengan penjualan pada periode dasar. 

Untuk mendapatkan angka accrual dihitung dengan persamaan sebagai berikut. 

 

DACpt  =  TACpt – TACpd 

       SALEpt   SALEpd 

  

Keterangan : 

 DACpt        : Discretionary Accruals pada tahun tes 

 TACpt         : Total accrual pada periode tes  

 SALEpt      : Penjualan pada periode tes 

 TACpd        : Total Accruals pada periode dasar 

 SALEpd     : Penjualan pada periode dasar 

 

Indikasi bahwa terjadi manajemen laba ditunjukkan oleh koefisien DAC 

yang positif, sebaliknya bila koefisien negative atau nol maka tidak ada indikasi 
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bahwa manajemen laba telah melakukan keuntungan melalui income increasing 

dijelaskan dalam penelitian Refiani dalam Lestari (2017).   

 

3.5.2    Variabel Independen 

 

3.5.2.1. Konservatisme Akuntansi 

 

Secara Tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan 

melalui “tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian” 

dijelaskan dalam penelitian Bliss, Watts, Prena dalam Jannah (2015).  

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan 

mengecilkan aktiva bersih dalam merespon berita buruk (bad news), tetapi tidak 

meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (good 

news) djelaskan dalam penelitian Basu,Baharudin dan Wijayanti dalam Jannah 

(2015). Konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan dalam tingkatan 

yang berbeda – beda. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan 

konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah komitmen 

manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang 

transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya dijelaskan dalam 

penelitian Watts, Gao dalam Jannah (2015). 

Menurut Givoly dan Hayn dalam Jannah (2015) konservatisme diukur 

dengan menggunakan akrual. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba 

digolongkan konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas 

yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Rumus untuk mengukur 

konservatisme adalah sebagai berikut. 
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CONACCit = NIit – CFOit 

 

 Keterangan : 

 CONACCit : Konservatisme akuntansi untuk perusahaan i pada periode t 

NIit             : Net income ditambah dengan depresiasi dan amortisasi untuk 

perusahaan  i pada periode t 

CFOit         : Cash Flow dari kegiatan operasional untuk perusahaan i pada 

periode t 

 

3.5.2.2. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, 

yang secara umum bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan 

fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance.   

Menurut Wardhani dalam Triwahyuningtias (2012), Komisaris 

independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi 

Komisaris Independen dapat dihitung dengan cara : 

 

 

 

   𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =  Jumlah Komisaris Independen 

Total Jumlah Komisaris 
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3.5.3 Variabel Pemoderasi 

 

Menurut Ghozali dalam Lestari (2017), Variabel Pemoderasi adalah 

variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

dependen dan independen. Variabel pemoderasi yang digunakan dalam penelitian 

adalah Kepemilikan Manajerail. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham 

dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan dijelaskan dalam penelitian Wahidahwati dalam Soraya (2014). 

Dalam struktur ini, manajer tidak hanya sebagai pengelola tetapi juga sebagai 

pemilik.  

Menurut Lafond dan Roychowdhury  dalam Soraya (2014)  

menghipotesiskan  bahwa  dengan  semakin  kecilnya  kepemilikan manajerial   

maka   permasalahan   agensi   yang   muncul   akan   semakin   besar,   sehingga 

permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat. 

Kepemilikan manajerial akan menghindarkan terjadinya penginformasian 

laporan yang tidak sesuai sehingga menyejajarkan penerimaan informasi yang 

diterima pihak manajemen sebagai pihak internal dan dengan pihak stakeholder 

sebagai pihak ekstern. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan 

manajerial adalah presentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari 

seluruh modal saham perusahaan yang beredar. 

 

KM = Jumlah saham direksi dan atau komisaris 

          Jumlah total saham yang beredar 
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Tabel 3.3 

Defenisi Operasional Variabel 

 

    

No. Variabel Pengukuran 

1. Variabel Dependen: 

 

  Manajemen Laba 

 DACPT = (TACPT/SalesPT) –        

(TACPD/SalesPD) 

      

2.  Variabel Independen:   

  a. Konservatisma 

 

CONACCit = NIit – CFOit 

  

    Akuntansi 

   

  

b. Dewan Komisaris   

Independen 

   

KI=JumlahKomisarisIndependen 

           Total Jumlah Komisaris 

3.  Variabel Pemoderasi: 

 

 

  Kepemilikan  KM=    Jumlah Saham Direksi 

  Manajerial        Jumlah Saham yang Beredar 
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3.6. Metode Analisis 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan 

alat-alat statistik sebagai berikut: 

 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

 
Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang 

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji 

hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data 

disertai dengan penghitungan agar dapat memperjelas  keadaan     atau  

karakteristik  data  yang  bersangkutan.   Pengukuran  yang digunakan   dalam   

statistik   deskriptif   meliputi   jumlah   sampel,   nilai   minimum,   nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dijelaskan dalam penelitian 

Ghazali dalam Soraya (2014). 

Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang 

bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terbesar dari data. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data. 

Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang 

bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 

 

 

3.6.2    Uji Asumsi Klasik 

 
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  dalam  penelitian  ini  untuk  menguji  

apakah  data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. 
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Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heterokedasitas, dan uji autokorelasi. 

 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 
Uji normalitas data merupakan langkah awal yang dilakukan terhadap 

residual data dengan  tujuan  untuk  menguji  variabel  atau  residual  memiliki  

distribusi  normal.  Uji normalitas ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Analisis Grafik 

 
Uji   normalitas   bertujuan   untuk   menguji   apakah   variabel   

dependen   dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi 

secara normal dijelaskan dalam penelitian Ghozali dalam Soraya (2014). 

Pada dasarnya normalitas dapat diketahui dengan membaca grafik 

histogram dan plot dengan melihat persebaran data pada sumbu 

diagonal dari grafi  plot  atau  dengan  melihat  histogram  dari  

residualnya.  Bila  titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Analisis Statistik 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-

Smirnov (K-S) adalah pada nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi K-

S ≤ 0.05 maka data residual tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika 

nilai signifikansi K-S ≥ 0.05 maka data residual terdistribusi normal. 
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3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi  klasik  multikolinearitas  yaitu  adanya  hubungan  linear  

antar  variabel  independen dalam  model  regresi.  Prasyarat  yang  harus  

terpenuhi  dalam  model  regresi  adalah  tidak adanya multikolinearitas. Ada 

beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu: 

1.  Dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) pada model regresi 
 

2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
)    

dengan nilai determinasi secara serentak(R
2
) 

3.   Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

 

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan 

melihat nilai variance  inflation  factor (VIF)  pada  model  regresi  dan 

membandingkan  nilai  koefisien determinasi  individual  (r
2
) dengan  nilai  

determinasi secara  serentak (R
2
).  Menurut  Imam Ghozali (2011), untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas apabila nilai tolerance diatas 10 

persen dan VIF di bawah sepuluh. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedasitas 

 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 
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heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas, 

yaitu Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID, 

Apabila ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka hal 

tersebut mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas dijelaskan dalam 

penelitian Ghozali dalam Soraya (2014). 

 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

 
Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi 

autokorelasi atau tidak, diperlukan uji autokorelasi yang bertujuan menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier  ada  korelasi  antara  kesalahan  

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

Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi dijelaskan 

dalam penelitian Ghozali dalam Soraya (2014). Pada penelitian ini digunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). Adapun kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

 b. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

 c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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3.6.3. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis 

 
3.6.3.1. Analisis Regresi 

 
Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas 

pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Analisis regresi 

digunakan untuk meneliti pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  

serta  menunjukkan  arah  hubungan variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian 

ini menggunakan  Quasi Moderator, analisis regresinya Ghozali (2016): 

 

Yi = α + β1Xi + β2Zi + β3Xi*Zi + ɛ 

 

3.6.3.2 Uji Hipotesis 

Setelah masing-masing koefisien variable independen didapat, masing-

masing koefisien  tersebut  diuji  untuk  mengetahui  apakah  variable-variabel  

independen mempengaruhi  variable  dependennya. Statistik  parametrik  yang  

dapat  digunakan  untuk menguji hipotesis deskriptif apabila data berupa data 

rasio adalah uji t dan koefisien determinan. 

 

3.6.3.2.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 
Uji t yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Merupakan 

perbandingan antara koefisien regresi dengan standar error of coefficient. 

Pengujian  dapat  dilakukan dengan  cara jika nilai probabilitas 

(signifikansi) lebih besar dari 0,05 ( 0) maka variabel independen secara 
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individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 

3.6.3.2.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Koefisien  determinasi  (R²)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu ( 0<R<1). Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  

dependen  amat  terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara singkat, jika R
2 

= 1 maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, 

sebaliknya jika R
2
 = 0 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Menurut Nurjannah dalam Lestari (2017) untuk mengetahui 

presentase kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap variabel 

terikat tanpa melihat adanya kontrol dari variabel bebas lain, dapat menggunakan 

rumus berikut : 

KD = r2 x 100 

 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

r      = Koefisien Korelasi 


