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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan adalah semua perusahaan yang go public

pada periode 2009 hingga 2011 di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel

dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu:

1. Perusahaan yang IPO antara tahun 2009-2011 di BEI.

2. Perusahaan tidak dikelompokkan kedalam jenis industri jasa keuangan.

Hal ini ditetapkan karena jenis industri keuangan sangat rentan terhadap

regulasi dan memiliki perbedaan karakteristik akrual dibandingkan jenis

industri lainnya.

3. Perusahaan dengan prospektus yang berisi laporan keuangan minimal tiga

tahun sebelum go public dan perusahaan yang memiliki laporan keuangan

publikasi tiga tahun sesudah go public.

4. Memiliki tanggal tutup buku 31 Desember.

5. Memiliki laporan keuangan yang telah di audit dari tahun 2007-2013.

Berdasarkan kriteria sampling diatas diketahui bahwa perusahaan yang go

public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011 tercatat 62 perusahaan

yang melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering = IPO).
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Tabel 3.1
Proses Pemilihan Sampel

No. Keterangan
Jumlah

Perusahaan
1 Perusahaan yang go public di BEI pada periode

2009-2011
62

2 Perusahaan di sektor Perbankan dan Keuangan (10)
3 Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak

lengkap (2007-2013)
(40)

5 Jumlah Sampel 12
Sumber: Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Laporan keuangan tahun

2007-2013

Diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga 2011 tercatat 10 perusahaan

perusahaan di sektor perbankan dan keuangan yang listed di BEI. Di sisi lain

terdapat 40 perusahaan non bank dan keuangan yang go public dengan tidak

mencantumkan laporan keuangan yang sesuai kriteria sampling, yakni

melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit tiga tahun sebelum go public

hingga tiga tahun setelah go public. 40 perusahaan tersebut tidak dipilih karena

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini mulai tiga tahun sebelum go public

hingga tiga tahun setelah go public. Berdasarkan hasil sampling yang telah

diuraikan diatas maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah 12 perusahaan.
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Tabel 3.2

Daftar Perusahaan yang menjadi sample penelitian

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan
1. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk AMRT
2. PT. Bekasi Arsri Madura Tbk BAPA
3. PT. Bumi Serpong Damai Tbk BSDE
4. PT. Ciputra Development Tbk CTRA
5 PT. Cowell Development Tbk COWL
6. PT. Hotel Mandarine Regency Tbk HOME
7. PT. Indika Energy Tbk INDY
8. PT. Kokoh Inti Arebama Tbk KOIN
9. PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk PDES
10. PT. Martina Betro Tbk MBTO
11. PT. Trada Maritime Tbk TRAM
12. PT. Triwira Insanlestari Tbk TRIL

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

berupa informasi kinerja masing-masing perusahaan yang terdiri atas:

1. Laporan keuangan (Laporan posisi keuangan, pernyataan laba/rugi

komprehensif, arus kas) dan penjelasan dari akuntan publik.

2. Perkembangan harga saham masing-masing emiten yang menjadi

sampel penelitian.

3. Periode historical data yang dikumpulkan adalah data annual report

masing-masing emiten yang dipublikasikan pada periode tahun 2007-

2013.

Data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan hasil

pengelolaan kemudian disajikan ke dalam beberapa indikator yaitu

perhitungan mengenai Total Accruals (TA), Non Discretionary Accruals
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(NDA), dan Discretionary Accruals untuk mengetahui apakah perusahaan

yang menjadi sample terindikasi melakukan Earnings Management.

3.3 Variabel dan Pengukuran

3.4.1 Earnings Management

Dalam penelitian ini earnings management diukur dengan proxy

discretionary accruals (DA). Penggunaan DA sebagai proxy earnings

management mengacu pada penelitian Healy (1985) dan Dechow et. al.

(1996). Selain itu pengukuran dengan DA saat ini telah dipakai secara luas

untuk menguji earnings management hypothesis. Model yang digunakan

untuk menghitung DA adalah sebagai berikut :

DA
it

= TA
it
– NDA

it

Keterangan :

DA
it

= Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t

TA
it

= Total accruals i pada tahun t

NDA
it

= Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

TA
it

=
1



t

t

A

DeprSTDtCashtCLtCAt

Keterangan :

ΔCAt = Delta current assets (aktiva lancar) pada tahun t-t
-1

ΔCLt = Delta current liabilities (utang lancar) pada tahun t-t
-1

ΔCasht = Delta cash and cash equivalent (kas dan setara kas) pada tahun

t-t
-1
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ΔSTDt = Delta debt included in current liabilities (hutang jangka panjang

yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun) pada tahun t-t
-1

Deprt = Depreciation and amortization expense (biaya depresiasi dan

amortisasi) pada tahun t

A
t-1

= Total assets (total aktiva) 1 tahun sebelum t

Perhitungan Non Discretionary Accruals (NDA) dalam penelitian

ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Amin (2007) yaitu

menggunakan metode perhitungan NDA yang lebih sederhana, yaitu

Industry Adjusted Model seperti yang dilakukan oleh Widyaningdyah

(2001). Model ini menggunakan asumsi yang sama dengan market

adjusted model dalam menghitung return sekuritas.

Industry Adjusted Model melonggarkan asumsi bahwa akrual

bukan pilihan adalah konstan dari tahun ke tahun. Model industri

berasumsi bahwa variasi dalam penentuan akrual bukan pilihan adalah

umum terjadi di antara perusahaan di industri yang sama.

Analog dengan market adjusted modal, maka NDA berdasarkan

industry adjusted model berasumsi bahwa penduga yang terbaik untuk

mengestimasi NDA pada tahun t adalah total accrual market (dalam hal

ini industri yang tercatat di BEJ). Model ini dapat menggunakan ukuran

tendensi sentral dalam aplikasinya, baik mean maupun median. Industry

Adjusted Model dapat dirumuskan sebagai berikut:

NDA
it

= Mean atau Median (TA
t
IND)

Keterangan:
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NDA
it

= Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t

TA
t
IND = Nilai Mean atau Median dari Total Accruals Industry

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis

menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus

terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak

berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah

nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik

nonparametrik.

Pada dasarnya uji normalitas adalah membandingkan antara data

empiris (data yang kita miliki) dengan data teoritis (data distribusi normal)

dan kategorinya merupakan jenis uji kesesuaian (goodness of fit).

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit.

Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang

banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat diasumsikan

berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar.
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3.4.2Uji Beda Paired Sample Test

Untuk menguji hipotesis1 dan hipotesis 2 dalam penelitian ini

menggunakan uji beda Paired Sample Test yaitu menguji kemampuan

generalisasi rata-rata dua sampel yang tidak saling berhubungan (Sugiyono

2002). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata

antara sample-sampel yang berpasangan.

Sampel berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan

subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang

berbeda seperti subyek A mendapat perlakuan I, kemudian perlakukan II.

Uji beda dua rata-rata dengan menggunakan paired sample test

untuk membandingkan discretionary accruals (DA
it
) perusahaan sebelum

IPO dengan discretionary accruals (DA
it
) perusahaan setelah IPO. Jika

benar ada perbedaan discretionary accruals (DA
it
) menjelang IPO dengan

pasca IPO, maka taraf signifikasi < 0,05. Ketentuan untuk pengambilan

keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H
a
diterima.


