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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Real 

Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-

2015, yaitu sebanyak 49 perusahaan.  

Menurut Sugiyono (2014:81) Sampel adalah sebagian anggota populasi 

yang diambil berdasarkan prosedur tertentu. Dan yang menjadi sampel sebanyak 

26 perusahaan.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan Real Estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2013-2015. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 

penelitian. 

3. Perusahaan yang mamiliki data lengkap terkait dengan variabel penelitian 

Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan diatas dari 49 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh 26 sampel perusahaan  

Real Estate and Property mulai tahun 2013-2015. Dari total 49 perusahaan 

dikurangi 23 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. 
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Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

 

No Kriteria 
Jumlah 

perusahaan 

1 Jumlah perusahaan real estate dan properti yang 

terdaftar di BEI 

49 

2 Perusahaan real estate dan property yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan tahun 2013-2015 

(0) 

3 Perusahaan real estate dan property yang tidak memiliki 

data lengkap terkait 37variabel yang diteliti selama tiga 

tahun berturut-turut 

(23) 

 Total sampel  26 

 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

No Nama Emiten Kode 

1 Agung Podomoro Lan Tbk APLN 

2 Alam Sutera Realty Tbk ASRI 

3 Bekasi Asri Pemula Tbk BAPA 

4 Bumi Citra Permai Tbk BCIP 

5 Bumi Serpong Damai Tbk BSDE 

6 Ciputra Depvelopment Tbk CTRA 

7 Ciputra Property Tbk CTRP 

8 Ciputra Surya Tbk CTRS 

9 Cowell Development Tbk COWL 

10 Danayasa Arthatama Tbk SCBD 

11 Duta Anggada Realty Tbk DART 

12 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk BEST 

13 Bhuwanatala Indah Permai Tbk BIPP 

14 Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD 

15 Intiland Development Tbk DILD 

16 Sentul City Tbk BKSL 

17 Duta Pertiwi Tbk DUTI 

18 Bakrieland Development Tbk ELTY 

19 Fortune Mate Indonesia Tbk FMII 

20 Gading Development Tbk GAMA 

21 Megapolitan Development Tbk EMDE 

22 Binakarya Jaya Abadi Tbk BIKA 

23 Puradelta Lestari Tbk DMAS 

24 Sitara Propertindo Tbk TARA 

25 Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM 

26 Summarecon Agung Tbk SMRA 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

real estate dan properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015 sampel 26 

perusahaan dikali tiga tahun total 78 data yang akan diolah. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari laporangan keuangan indonesian stock Exchange. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi tidak langsung. Dilakukan dengan membuka website dari objek 

yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporang keuangan tahunan perusahaan. 

b. Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan memahami buku-buku yang mempunyai kaitan terhadap tiap variabel 

yang terdapat didalam literatur, jurnal-jurnal, media masa dan hasil penelitian 

yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain. 
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3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya selalu berubah tanpa 

adanya pengaruh dari variabel lain (furqon, 2008). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu reputasi auditor, komposisi komisaris 

independen, kompensasi bonus dan leverage. 

1) Reputasi Auditor (X1) 

Reputasi auditor menunjukkan penilaian yang diberikan kepada 

stakeholders kepada auditor. Auditor bereputasi baik yang diklasifikasikan 

sebagai Big four dianggap mengurangi timbulnya praktik manajemen laba 

sekaligus mengurangi tuntutan terhadap auditor (Edgina, 2006). Reputasi auditor 

diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan jumlah nilai 0 untuk 

perusahaan yang tidak diaudit oleh big four, dan 1 untuk perusahaan yang diaudit 

oleh big four. 

2) Komposisi Komisaris Independen (X2) 

Komposisi Komisaris Independen menggambarkan persentase jumlah 

komisaris yang bebas dan tidak memiliki hubungan dengan direktur atau 

komisaris lainnya dalam perusahaan yang bersangkutan : 

100%×
Komisaris AnggotaSeluruh Jumlah 

Independen KomisarisJumlah 
= Independen Komisaris Komposisi

 

3) Kompensasi Bonus (X3) 

Kompensasi bonus merupakan balas jasa yang diberikan olehorganisasi/ 

perusahaan kepada manajer. Kompensasi bonus merupakan salah satu faktor baik 

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja 
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manajer. Jika perusahaan memiliki kompensasi bonus, maka manajer akan 

cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat 

memaksimalkan bonus yang mereka terima. Variabel ini diukur dengan cara, 

perusahaan yang memberikan kompensasi bonus kepada manajemen yang akan 

diberi nilai 1, sedangkan yang tidak membrikan kompensasi bonus kepada 

manajemen diberi nilai 0. 

4) Leverage(X4) 

Leverage digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau 

kemampuan perusahaan dalam mempergunakan aktiva atau dana yang 

mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik 

perusahaan. Leverage menunjukan berapa banyak hutang yang digunakan untuk 

membiayai aset-aset perusahaan (Syamsudin, 2004).  

Financial leverage =      Utang   

Total Asset 

3.4.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (Y) 

yang diukur dengan proxy discretionary (DA). 

Manajemen laba (earning management) dapat diukur melalui 

Discreationary Accruals sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan 

menggunakan Modified Jones Model yang merupakan perkembangan dari model 

Jones, dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan model lainnya 

sejalan dengan penelitian Dechow et all (1995). Untuk menghitung total akrual 

perusahaan digunakan persamaan sebagai berikut : 
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TACpt = NIit - COFi  

Ket : 

TACpt = Total akrual perusahaan I pada tahun ke t 

NIit = Laba bersih sebelum pajak perusahaan I pada tahun ke t 

COFi = Aliran kas operasi perusahaan I pada tahun ke t 

Menghitung non-discretionary accrual modal (NDA) adalah sebagai 

berikut : 

DACpt= (TACpt / SALEpt) – (TACpd/SALEpd) 

Keterangan : 

DACpt  = Discretionary accruals pada periode tes 

TACpt  = Total accruals pada periode tes 

TACpd  = Total accruals pada periode dasar 

SALEpt = Penjualan pada periode tes 

SALEpd = Penjualan pada periode dasar 

Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan 

pengukuran berbasis akrual (accrual based measure) dalam mendeteksi ada 

tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total akrual adalah 

pendekatan tersebut berpotensi untuk dapat mengungkap cara-cara untuk 

menurunkan atau menaikkan laba keuntungan, karena cara-cara tersebut kurang 

mendapatkan perhatian untuk diketahui pihak luar. Menurut Perry dan William 

dalam Ma’ruf (2006),  total akrual terdiri dari komponen discretionary accruals 

dan  non discretionary accruals. discretionary accruals adalah komponen akrual 

yang berada dalam kebijakan manajemen. Artinya manajer memberikan 
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intervensinya dalam proses pelaporan keuangan. Sedangkan nondiscretionary 

accruals adalah komponen akrual diluar kebijakan manajemen. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistik yang 

terdiri dari statistik deskriptif, Uji asumsi Klasik dan analisis regresi untuk 

pengujian hipotesis, dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu 

berupa output SPSS 21 dan Microsoft Excel 2010. 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

Untuk pengujian hipotesis, maka penulis melakukan analisis dengan 

metode regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS antara Reputasi 

Auditor, Komposisi Komisaris Independen, kompensasi Bonus dan Leverage 

terhadap Manajemen Laba. 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linear berganda yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

Yi,t = α + β1 X1i,t + β2 X2i.t + β3 X3i,t + β4 X4i,t + β5 X5i,t + ƹ 

Keterangan : 

Yi,t = Manajemen Laba 

α = Koefisien Konstanta 

β1-4i,t = Koefisien Regresi 
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X1i,t = Reputasi Auditor 

X2i.t = Komposisi Komisaris Independen 

X3i,t = Kompensasi Bonus 

X4i,t = Leverage 

Ƹ = Error 

Sebelum analisis regresi dilakukan, maka harus dilakukan dulu uji asumsi 

klasik untuk memastikan apakah model regresi digunakan tidak terdapat masalah 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi jika terpenuhi 

maka model analisis layak digunakan. 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang memenuhi 

syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk 

pengujian statistic.Tujuan dari uji asumsi klasik ini yaitu untuk mengetahui 

apakah hasil dari regresi berganda apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dari asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan di uji yaitu : uji 

multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas. 

3.6.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempumyai distribusi normal atau tidak 

(Ghazali, 2005). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal 

atau mendekati norma. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 
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analisis grafik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histrogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan : 

1) Jika data penyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau histrogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variable bebas/ independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable independen (Ghazali, 2006). 

Korelasi antara variabel bebas dapat dideteksi dengan menggunakan Variance 

Inflasi Factor (VIF) menurut Santoso (2000:281) dalam Ari (2012). Apabila nilai 

VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 0.10, maka tidak terdapat gejala 

multikolonearitas dan begitu pula sebaliknya. 

 

3.6.3 Uji autokolerasi 

Autokolerasi merupakan gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan 

pengganggu dari suatu observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), 
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masalah autokorelasi diuji dengan Durbin-Watson dengan rumus (Gujarat 2003 

dalam Kartina 2010). 

Keterangan : 

1. Jika angka durbin watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokolerasi 

positif. 

2. Jika angka durbinwatson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat 

autokolerasi. 

3. Jika angka durbin watson (DW) diatas +2, berarti terdapat autokolerasi, maka 

kita harus melakukan transformasi data baik dengan logaritma, inverse, atau 

dengan faktor. 

 

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresiterjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yanglain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap,maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah heteroskedartisitas. Ada beberapa cara 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu : 

a) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized. 

b) Uji Glejser, jika probabilitas signifikan > 0.05, maka model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Uji statistik t 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (uji t).uji t dilakukan 

untuk mengetahui apakah variabel independen mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara individual. Dengan tingkat kepercayaan 95% dengan pengujian 

dua arah (two tail test), tingkat signifikan sebesar 5% degree of freedom (df) = n – 

k maka uji t dapat dihitung dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

atau melihat nilai pvalue masing-masing variabel. Dengan pengujian ini dapat 

ditentukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan. 

Apabila thitung > ttabelatau pvalue<a = 0.05 maka koefisien regresi adalah 

signifikan, dan hipotesis alternative penelitian tertentu diterima, hal ini berarti 

variabel independen yang bersangkutan berpengaruh terhadap nilai variabel 

dependen. Sebaliknya apabila nilai ttabel atau pvalue>a, ini berarti bahwa variabel 

independen yang bersangkutan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.7.2 Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen. Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah 

dengan melihat signifikan (α) 5% dengan ketentuan : 

F hit < F table maka  H0 terima  dan  Ha   ditolak =  independen tidak berpengaruh 

secara srimultan kepada dependen. 

F  hit>table   maka  H0  ditolak dan Ha  terima= independen berpengaruh secara 

srimultan kepada dependen. 
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3.7.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variable independen dalam menjelaskan 

variable dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk 

mengistimasi nilai variable dependen. Koefisien determinasi dimaksudkan untuk 

mengetahui persentase besarnya pengaruh  variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variable dependen atau menunjukkan seberapa besar model regresi 

mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen. 

 


