
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan padaBursa Efek Indonesiaserta

menggunakan metode electronic research dan library research guna

mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses internet ke website

Bursa Efek Indonesia (BEI), dan link lainnya yang relevan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data dokumenter

berupa data time seriesuntuk semua variabel yaitu growth opportunities,

tingkat kesulitan keuangan perusahaan, dan risiko litigasi sebagai variabel

independen terhadap konservatisme akuntansi yang merupakan variabel

dependen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang

diperoleh secara historis, dimana diperoleh dari Laporan Keuangan

Publikasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

BEI. Periodesasi data menggunakan data Laporan Keuangan Publikasi

periode tahun 2009 hingga 2012.



3.3 Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go

publik di Indonesia dalam kurun waktu penelitian (tahun 2009 - 2012).

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode purposive

samplingdengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Menurut (Sugiyono:2012) metode purposive sampling merupakan

metode pengambilan sampel yang didasarkan pada beberapa pertimbangan

atau kriteria tertentu. Kriteria yang akan dilakukan peneliti untuk dijadikan

sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang telah go public di Bursa Efek Indonesia

(BEI) pada kurun waktu penelitian (tahun 2009 - 2012).

2. Tersedia data laporan keuangan selama kurun waktu penelitian (tahun

2009 - 2012).

3. Perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang dan konsumsi.

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 8 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel III.1 berikut ini :



Tabel III.1

Daftar Sampel PenelitianPerusahaan Manufaktur Go Publik

No Kode Emiten Nama Perusahaan

1 ADES PT. Aksha Wira Interbational Tbk

2 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk

3 ULTJ PT. Ultrajaya Tbk

4 HMSP PT. HM Sampoerna Tbk

5 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk

6 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk

7 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk

8 KDSI PT. Kedaung Setia Industrial Tbk

Sumber : IDX Statistik 2012

Jumlah sampel dalam penelitian ini tidak memenuhi jumlah data

pengamatan minimal yaitu n = 30, maka pengolahan data menggunakan

metode polling. Sehingga jumlah data yang akan diolah adalah perkalian

antara jumlah perusahaan yaitu 8 dengan periode pengamatan selama 4

periode Januari 2009 sampai Desember 2012). Jadi jumlah pengamatan

dalam penelitian ini menjadi 32 data.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder

sehingga metode pengumpulan data menggunakan cara non participant

observation. Data yang berupa variabel Growth Opportunities, tingkat



kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan konservatisme akuntansi diperoleh

dengan cara mengutip secara langsung dari Laporan Keuangan Publikasi dari

Bank Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun

2009 sampai 2012.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai, ada

beberapa jenis variabel yaitu variabel continue adalah variabel yang dapat

ditentukan nilainya dalam jangka waktu tertentu dengan desimal yang tidak

terbatas, variabel bebas (independen) adalah suatu variabel yang dapat

mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel terikat (dependen) adalah

suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (dependen variable) adalah variabel yang menjadi

perhatian utama dalam sebuah penelitian. Variabel terikat dalam penelitian

ini adalah konservatisme akuntansi. Variabel ini diukur dengan

menggunakan akrual, yaitu selisih antara laba bersih dengan arus kas.

Pengukuran konservatisme ini dilakukan oleh Dewi (2004) dan Sari (2004)

dalam Fitri Rahmawati (2010), yaitu:Cit = NIit – CFit.

Dimana:

Cit : tingkat konservatisme perusahaan i pada waktu t

NIit : laba bersih sebelum extraordinary item ditambah depresiasi dan

amortisasi



CFit : arus kas dari kegiatan operasi

b. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang dapat

mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh

positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini

variabel bebas adalah growth opportunities (X1), tingkat kesulitan

keuangan perusahaan (X2), dan risiko litigasi (X3).

a. Pertumbuhan di sini dilihat dari growth opportunities (kesempatan

tumbuh) sesuai dan konsisten dengan penelitian Dwi (2011) dalam

winelti (2012) yang diproksi dari market to book value of equity. Skala

data variabel ini adalah rasio.

market to book value of equity

=

b. Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan (X2)

Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi

jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan

bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi

kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003) dalam Euis (2013). Model

prediksi kebangkrutan The Altman Model akan lebih tepat

diinterpretasikan sebagai satu penjelasan mengenai kondisi perusahaan

yang mengalami kesulitan keuangan Euis (2013). Model Altman adalah

sebagai berikut : Z = 0.012Z₁ + 0.014Z₂ + 0.333Z₃ + 0.006Z₄ +

0.999Z₅



Z₁ = working capital/total asset

Z₂ = retained earnings/total asset

Z₃ = earnings before interest and taxes/total asset

Z₄ = market  value of equity/book value of total debt

Z₅ = sales/total asset

Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut dan

tidak bangkrut menunjukkan nilai tertentu. Kriteria yang digunakan

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model

diskriminan adalah dengan melihat zone of ignorance yaitu daerah nilai

Z, dimana nilai Z dikategorikan sebagai berikut :

Tabel. III.2

Kriteria untuk cut-off Model Z Score

Kriteria Nilai Z

Tidak bangkrut jika Z > 2.67

Daerah rawan bangkrut (grey

area)

1.81-2.67

Bangkrut jika Z < 1.81

c. Variabel risiko litigasi (X3)

Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan

yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Ahmad,

2007). Diukur dengan melakukan analisis faktor (component factor



analysis) terhadap variabel-variabel: (1) beta saham dan perputaran

volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; (2)

likuiditas dan solvabilitas, keduanya merupakan proksi dari risiko

keuangan; (3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko

politik.

Untuk mengukur risiko litigasi, penelitian ini menggunakan beberapa

indikator yang dapat menimbulkan risiko litigasi, yaitu terhadap

variabel-variabel likuiditas dan solvabilitas yang keduanya merupakan

proksi dari risiko keuangan, serta variabel ukuran perusahaan yang

merupakan proksi dari risiko politik (Ahmad, 2007). Adapun tahapan

pengukuran risiko litigasi adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas (LIK),

LIKit = hutang jangka pendek/ aktiva lancar

2. Leverage (LEV)

LEVit = hutang jangka panjang/total aktiva

3. Ukuran perusahaan (UKR)

UKRit = LogNatural Total aktiva

4. Ketiga variabel tersebut dijumlahkan untuk menentukan indeks

risiko litigasi. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan risiko litigasi

tinggi, demikian sebaliknya untuk nilai indeks yang rendah.



3.6 Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif, yaitu menganalisis pengukuran fenomena ekonomi yang

merupakan gabungan antara teori ekonomi (informasi laporan keuangan),

model matematika serta statistika yang diklasifikasikan dalam kategori

tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu guna mempermudah

dalam menganalisis dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi

berganda, untuk melihat atau meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi

berganda akan dilakukan dengan jumlah lima (5) variabel independen

Sugiyono, (2012).

3.6.1 Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model

regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan

representatif. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa

besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang

digunakan dipenelitian ini. Data yang baik dapat dipakai

dalam suatu penelitian adalah data yang telah terdistribusi

secara normal.Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji



statistic non parametrik kolmogorov smirnov.Uji ini

dilakukan dengan membuat hipotesis.

Ho : Data residual berdistribusi normal

HA: Data residual tidak berdistribusi normal

Pengujian dengan kolmogorov smirnov ini

mempunyai kriteria yang digunakan yaitu jika nilai

signifikansinya >0,05 maka dapat dikatakan bahwa data

berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansinya <0,05

maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali : 2005).

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel

bebas (independen) (Imam Ghozali, 2005). Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel

bebas (independent). Untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat

dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF)

(Ghozali:2005).

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan :

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar

variabel independen dalam model regresi.



2. Jika nilai tolerance <0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat

disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel

independen dalam model regresi.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara

untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat

sebaran titik pada grafik scatterplot. Dari grafik scatterplot

jika terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

(Ghozali:2005)

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam

suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan

pegganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-

1 (sebelumnya) (Imam Ghozali : 2005). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas

dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang



baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian

terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang

dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-

Watson Test.

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi

antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu

saling berkorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi

dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian

terhadap nilai uji Durbin Watson (Uji DW), dengan

ketentuan sebagai berikut (Ghozali : 2005).

Tabel.III.3

DW Test

No Nilai DW Kesimpulan

1 1,65 < DW < 2,35
Tidak Ada
Autokorelasi

2 1,21 <DW < 1,65 Tidak dapat
disimpulkan3 2,35 < DW < 2,79

4 DW< 1,21
Terjadi Autokorelasi

5 DW > 2,79

Sumber: Wahid Sulaiman(2004)

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda (multiple linier regression

method). digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh



yang signifikan dari satu variabel terikat (dependen) dan lebih dari

satu variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah konservatisme akuntansi dan variabel

independen growth opportunities, tingkat kesulitan keuangan, dan

risiko litigasi. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini

digunakan untuk mengetahui pengaruh growth opportunities, tingkat

kesulitan keuangan, dan risiko litigasiterhadap konservatisme

akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan

konsumsi yang listing di bursa efek indonesia periode tahun 2009-

2012.

Model hubungan konservatisme akuntansi dengan growth

opportunities, tingkat kesulitan keuangan dan risiko litigasi, dapat

disusun dalam persamaan linier sebagai berikut:

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + ei

Dimana:

Y = konservatisme akuntansi

a = konstanta

b1 – b5 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan

variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas.

x1 = growth opportunities

x2 = tingkat kesulitan keuangan

x3 = risiko litigasi

ei = Kesalahan residual (error)



3.6.3 Uji T ( Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara

individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi

5%(Ghozali:2005). Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji

t. Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel

independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik,

dengan rumus:

t-Test =

dimana :

βi = koefisien regresi

Sβi = Standar error atas koefisien regresi variabel Dengan

kriteria pengujian:

1. Jika tingkat signifikan < α 0,05, dan t tabel < t hitung, dan

koefisien regresi (β) positif, maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

2. Jika tingkat signifikansi < α 0,05, t tabel < t hitung, β negatif,

maka hipotesis pertama (H1) dan hipotesis kedua (H2) diterima.

3. Jika tingkat signifikansi > α 0,05, t tabel > t hitung, maka

hipotesis ditolak

3.6.4 Uji F (Uji Serempak)

Uji f digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel

independen secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap

variabel dependen (Sulaiman:2004). Langkah-langkah Uji f sebagai

berikut :



1. Menentukan Hipotesis

Ho : β = 0, artinya variabel independen secara bersama-sama

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Ha : β ≠ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% artinya risiko

kesalahan mengambil keputusan 5%

3. Pengambilan Keputusan

a. Jika probabilitas (sig F) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen

terhadap variabel dependen

b. Jika probabilitas (sig F) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada

pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap

variabel dependen.

3.6.5 Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen.Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤

1).Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Nilai

R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2 ≤1).Semakin besar

nilai R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi



tersebut. Dan semakin mendekati 0, maka variabel independen

secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen

(Sulaiman:2004).


