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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti yang paling sedikit

mempunyai satu sifat yang sama yang karakteristiknya hendak diduga

(Jogiyanto,2005). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian mencakup data pada tahun 2011-

2013 agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Sampel dalam penelitian ini

adalah perusahaan yang bergerak pada bidang real estate dan properti. Perusahaan

real estate dan Propertydipilih karena perusahaan ini memiliki kontribusi relatif

besar terhadap perekonomian dan memiliki tingkat kompetisi yang kuat.

Sampel adalah sebagian atau beberapa anggota dari populasi (Jogiyanto,

2005). Sampel yang terpilih harus menerbitkan laporan keuangan per 31

Desember. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang

terdaftar di BEI dan memiliki kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel yang

digunakan adalah purposive sampling dalam penelitian ini karena teknik

pengambilan sampel perusahaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan Property and Real estate yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode tahun 2011-2013.

2. Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun

2011-2013

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2011-

2013

47
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4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam

rupiah dan berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan

tahun 2011-2013.

5. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai variable penelitian.

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diatas dari 46

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh 28 sampel

perusahaan Property and Real estate mulai tahun 2011-2013. Dari total 46

perusahaan dikurangi 18perusahaan yang tidak memenuhi kriteria.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No Nama Emiten Kode
1 Agung Podomoro Land 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 Development 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 Duta Pertiwi Tbk DPNS
13 MNC Land Tbk KPIG
14 Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD
15 Intiland Development Tbk DILD
16 Jaya Real Property Tbk JRPT
17 Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA
18 Lamicitra Nusantara Tbk LAMI
19 Lippo Cikarang Tbk LPCK
20 Lippo Karawaci Tbk LPKR
21 Megapolitan Developments Tbk EMDE
22 Metropolitan Kentjana Tbk MKPI
23 Modernland Realty Tbk MDLN
24 Pakuwon Jati Tbk PWON
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No Nama Emiten Kode
25 Perdana Gapuraprima Tbk GPRA
26 Sentul City Tbk BKSL
27 Summarecon Agung Tbk SMRA
28 Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM

Sumber: Fact Book Tahun 2014

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data

sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan

tahunan perusahaan real estate dan Property yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2011-2013. Data sekunder adalah sumber data penelitian

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh

dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

laporan keuangan Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id)

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 teliti, sehingga dapat dieroleh laporan keuangan, gambaran umum

perusahaan serta perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian.

Situs yang digunakan adalah www.idx.co.id

b. Penelitian kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara

mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai kaitan terhadap tiap

variabel yang terdapat didalam literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil
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penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan

sumber lain.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

a. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah merupakan suatu intervensi dengan maksud

tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk

memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Dechow et al. (dalam Ujiantho dan

Pramuka, 2007) menyebutkan bahwa penggunaan discretionary accruals sebagai

proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model

karena model ini dianggap lebih baik di antara model lain untuk mengukur

manajemen laba.

a) Total Accruals

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusuma H.dkk (2003), total

accruals pada penelitian ini didefinisikan sebagai selisih antara laba bersih

(Net income) dengan arus kas operasional (operating cash flow).

Tat / Ait – 1 = (NI t – OCFt) Ait – 1

Keterangan :

Tat : Total accruals pada periode t

Nit :  Laba bersih operasi (net operating income) pada periode t

OCFt :  Aliran kas dari aktivitas operasi (operating cash flow)

At – 1 :  Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t – 1

Non Discretionary Accruals
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Model Jones mengasumsikan bahwa komponen non discretionary

accruals adalah konstan (Dechow et al : 1995). Model tersebut mengontrol

efek perubahan perputaran ekonomi perusahaan terhadap non

discretionary accruals model NDA tersebut adalah sebagai berikut :

NDAt = α 1 (1 / Ait – 1) + α 2 (∆ REVit / Ait – 1) + α 3 (PPEit / Ait – 1)

Keterangan :

NDAt : Non discretionary accruals pada tahun

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

REVit :  Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPEit  : Aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan i

pada tahun t

Estimasi dari parameter spesifik perusahaan, diperoleh melalui models

analisis regresi OSL (Ordinary least Squares) berikut ini :

Tait / Ait – 1 = α 1 ( 1 / Ait – 1) + α 2 (∆ REVit / Ait – 1) + α 3 (PPEit /

Ait – 1) + €it

Keterangan :

Tat : Total accruals pada periode t

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

Eit :  Sampel error perusahaan i pada tahun t

Variabel aktiva tetap dan perubahan pendapatan digunakan untuk

mengontrol perubahan non discretionary accrual yang terjadi karena perubahan

kondisi ekonomi. Total accruals memasukkan perubahan working capital yang

ditunjukkan pada tingkat perubahan revenue. Variabel aktiva tetap (PPE)
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menunjukkan pada biaya depresiasi yang non discretionary. Model ini

memasukkan besarnya PPE, bukan perubahan rekening tersebut, karena total

biaya depresiasi termasuk dalam pengukuran total accruals. Semua variabel

dideflasi dengan total aktiva tahun sebelumnya.

b) Discretionary Accruals

Karena total accruals terdiri dari discretinary accruals dan non

discretionary accruals, maka discretionary accruals dapat dirumuskan

sebagai berikut :

DAit = Tait / Ait – 1 – NDAit

Keterangan :

DAit : Discretionary accruals perusahaan pada tahun t

TAit : Total acrruals pada perusahaan i pada tahun

NDAit : Non discretionary accruals pada perusahaan

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 mendapat 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 intervensinya dalam
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proses pelaporan keuangan. Sedangkan non discretionary accruals adalah

komponen akrual diluar kebijakan manajemen.

b. Asimetri Informasi (X1)

Asimetri Informasi adalah suatu keadaan dimana agent mempunyai

informasi yang lebih banyak tentang prospek dimasa yang akan datang

dibandingkan dengan principal (Rahmawati, dkk.2006).

Penelitian ini mengukur asimetri informasi dengan menggunakan

relativebid-ask spread (Rahmawati, dkk. 2006). Bid-ask spread adalah selisih

antara harga beli tertinggi (bid) yang menyebabkan investor bersedia membeli

saham tertentu dengan harga jual (ask) terendah yang menyebabkan investor

bersedia untuk menjual sahamnya. Bid-ask spread yang dioperasikan sebagai

berikut :

SPREAD i,t = (aski,t – bidi,t)/{(aski,t + bidi,t)/2} x 100

Sumber: Rahmawati, dkk (2006)

Keterangan :

Aski,t = Harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada hari t

Bidi,t = Harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi pada hari t

c. Komisaris Independen (X2)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat



54

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata sesuai kepentingan perusahaan.

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) untuk menentukan propoorsi

komisaris independen yaitu

Proporsi Komisaris Independen =

Sumber: Nasution dan Setiawan (2007)

d. Komite Audit

Komite Audit sesuai dengan Kep. 29 / PM/ 2004 adalah sebagai komite

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan

pengelolaan perusahaan.

Komite Audit memiliki peranan penting dalam penerapan good corporate

governance di perusahaan. Komite audit akan mengawasi setiap keputusan yang

diambil oleh manajer sehingga akan mempersempit ruang gerak manajer dalam

melakukan tindakan yang tidak berkepentingan dengan perusahaan.

Rumus komite audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

Sumber: Suaryana (2008)

e. Leverage

Kasmir (2010) menjelaskan leverage perusahaan merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Leveragedibagi menjadi dua yaitu Leverageoperasi (operating leverage) dan

Leverage keuangan (financial leverage). Leverage operasi menunjukkan seberapa
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besar biaya tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan sedangkan leverage

keuangan menunjukkan seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang

dengan modal yang dimilikinya. Leveragefinansial (hutang dibagi total asset)

adalah pengukur bagi kontrak antara manajer dengan pemberi modal (Christie

dalam Shanti dan Yudhanti, 2007). Leverage finansial menggambarkan hubungan

antara total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan

hutang untuk meningkatkan laba (Wild dkk dalam Shanti dan Yudhanti, 2007).

Rasio Leverage menunjukkan seberapa besar asset didanai dengan hutang. Proksi

leverage financial yang digunakan adalah :

Leverage Ratio (LR) = Total Hutang
Total Aset

Sumber: Kasmir (2010)

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi Indikator Skala

1 D

E

P

E

N

D

E

N

Manajemen
Laba

Merupakan tindakan
manajemen laba yang
dilakukan perusahaan

(1) Tat / Ait – 1 = (NI t – OCFt) Ait – 1
(2) NDAt = α 1 (1 / Ait – 1) + α 2 (∆

REVit / Ait – 1) + α 3 (PPEit / Ait –
1)

(3) Tait / Ait – 1 = α 1 ( 1 / Ait – 1) + α
2 (∆ REVit / Ait – 1) + α 3 (PPEit /
Ait – 1) + €it

(4) DAit = Tait / Ait – 1 – NDAit
Rasio
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No Variabel Definisi Indikator Skala

2

I

N

D

E

P

E

N

D

E

N

Asimetri
Informasi

Suatu keadaan dimana agent
mempunyai infromasi yang
lebih banyak tentang
perushaan dan prospek
dimasa yang akan datang
dibandingkan dengan
principal

Spread i,t = (aski,t – bidi,t)/{aski,t +
bidi,t)/2} x 100

Rasio

3 Dewan
Komisaris

Independen

Komisaris Independen adalah
anggota dewan komisaris
yang tidak terafiliiasi dengan
manajemen, anggota dewan
komisaris lainnya dan
pemegang saham pengendali,
serta bebas dari hubungan
bisnis atau hubungan lainnya
yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk
bertindak independen atau
bertindak semata-mata demi
kepentingan perusahaan

Proporsi Komisaris Independen =

Rasio

4 Komite
audit

Dibentuk untuk membantu
dewan komisaris dalam
rangka peningkatan kualitas
laporan keuangan dan
peningkatan efektivitas audit
internal dan ekternal.

Komite Audit =

Jumlah Anggota Komite Audit
Rasio

5 Leverage pengukur besarnya aktiva,
hutang yang digunakan untuk
membiayai aktiva berasal
dari kreditor bukan dari
pemegang saham maupun
investor.

Leverage =
Rasio
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3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat menggunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression

Analysis). Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis rgeresi

linear berganda dengan menggunakan program SPSS 21.Metode regresi berganda

yaitu metode statistik untuk menguji hubungan antara beberapa variabel

independen terhadap satu variabel dependen.Analisis ini bertujuan untuk menguji

hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model yang digunakan dalam

regresi berganda untuk melihat pengaruh asimetri informasi, corporate

governance, dan leverage terhadap manajemen laba dalam penelitian ini adalah :

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +e

Keterangan :

Y = Manajemen Laba

X1 = Asimetri Informasi

X2 = Dewan Komisaris Independen

X3 = Komite Audit

X4 = Leverage

a = Konstanta

Β1-β4 = Koefisien regresi

E = error

1. Uji Asumsi Klasik
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Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang memenuhi

syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk

pengujian statistik.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 diuji yaitu : uji

normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak

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

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

berdistribusi normal atau tidak uji normalitas dilakukan dengan menggunakan

analisis grafik.Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat

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

histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

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

diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

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

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi
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Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan

penganggu dari suatu observasi lainnya.Uji ini bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t

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

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan

yang lainnya.Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, diukur dengan

menggunakan statistik Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan ada

tidaknya autokorelasi, sebagai berikut :

1) Jika d < -2, maka ada autokorelasi negatif.

2) Jika -2 ≤ d ≤ +2, maka tidak ada autokorelasi.

3) Jika d > +2, maka ada autokorelasi positif.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedatisitas (Ghozali, 2006).Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas digunakan metode grafik Glejser. Cara nya dengan melihat

nilai probabilitas > 0,05 sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2001

: 73).

4) Uji Multikolinearitas

Uji multikolineasritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas/independen.Model regresi yang
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya nilai variance inflation factor (VIF).

Suatu model regresi yang terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance < 0,10

atau sama dengan nilai VIF > 10.

2. Pengujian Hipotesis

Kaidah pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear

berganda.Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian

hipotesis secara statistic dilakukan dengan menggunakan :

1) Uji signifikan parameter individual (Uji statistik t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji parsial

(uji t) untuk melihat pengaruh antara variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan dua arah (2 tailed) dan tingkat keyakinan 95%

(yang merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian) dan uji tingkat

signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap

variabel dependen, dimana tingkat signifikansi di tentukan sebesar 5% dan degree

of freedom (df) = n – k. Apabila thitung> ttabelmaka Ho ditolak, dengan kata lain

variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Sebaliknya apabila thitung<  ttabelmaka Ho diterima, dengan
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kata lain variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

2) Koefisien Determinasi Adjusted R2

Nilai koefisien adjusted R2 dimaksudkan untuk mengetahui presentase

besarnya pengaruh variabel bebas secara bersam-sama terhadap variabel dependen

atau menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabilitas

variabel dependen.

Adjusted R2 adalah determinasi yang disesuaikan, yang artinya besarnya

pengaruh variabel bebas yang telah disebabkan dari pengaruh erro term secara

bersama-sama terhadap variabel dependen.

Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hipotesis dalam penelitian ini

dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah

dilakukan pengujian.Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan t-test dan F-test

untuk menguji signifikansi variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen.


