
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



37 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 - 2015. 

Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan yang telah diaudit untuk 

periode dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013, 1 Januari 2014 hingga 31 

Desember 2014, dan 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan causal study, yaitu studi dimana peneliti 

ingin menggambarkan penyebab dari satu atau lebih permasalahan (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Pemilihan jenis penelitian causal study ini didasarkan pada 

masalah yang diteliti yaitu manajemen laba yang diprediksi dipengaruhi oleh 

profitabilitas, kualitas audit, independensi auditor, ukuran perusahaan, dan 

leverage pada perusahaan. 

 

3.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

terikat (dependent) dan variabel bebas (independent). Variabel dependen (DAC) 

pada penelitian ini adalah manajemen laba. Kemudian variabel independen (ROA, 
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KA, INDP, SIZE, LEV) penelitian ini adalah profitabilitas, kualitas audit, 

independensi auditor, ukuran perusahaan, dan leverage. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi pada suatu penelitian untuk 

menjelaskan variabilitasnya (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Laba sering kali dijadikan sasaran 

untuk dimanipulasi oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu 

pelaporan keuangan yang terlihat menguntungkan. Hal ini disebut dengan 

manajemen laba. Pengukuran manajemen laba diproksikan dengan menggunakan 

discretionary accruals dan dihitung menggunakan Model Jones Dimodifikasi 

yang diteliti oleh Pambudi dan Sumantri (2014). Model ini dapat mendeteksi 

manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Model 

Jones Dimodifikasi ini juga digunakan pada penelitian Amertha (2013) serta 

Purwanti (2012). Untuk mendapatkan nilai discretionary accruals dilakukan 

dengan menghitung langkah-langkah berikut ini: 

e. Menghitung total accrual dengan persamaan: 

TAC = NIt – CFOit 

Keterangan: 

TAC : Total Accrual 

NIt : Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFOit : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke-t 
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f. Menghitung nilai accruals dengan persamaan regresi atau Ordinary Least 

Square (OLS) dengan persamaan: 

TACt

Ait 1
    1 (

1

Ait 1
)     2 (

 Revt

Ait 1
)     3 (

PPEt

Ait 1
)    

Keterangan: 

Ait-1 : Total aset perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔRevt : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke-t 

PPEt : Gross property, plant, and equipment perusahaan i pada periode ke-t 

g. Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, nilai non-discretionary 

accruals (NDA) dapat dihitung dengan persamaan regresi linear sederhana: 

NDAit    1 ( 1

Ait-1
)     2 ( Revt-  Rect

Ait-1
)   3 (PPEt

Ait-1
)  

Keterangan: 

NDAit : Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke-t 

ΔRect : Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke-t 

  : fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan 

total accruals 

h. Menghitung nilai discretionary accruals dengan persamaan: 

DACt   
TACt

Ait-1
   NDAit 

 

Keterangan: 

DACt : Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke-t 
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Nilai discretionary accrual positif menunjukkan perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan cara menaikkan laba, sedangkan nilai discretionary 

accrual negatif menunjukkan perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara 

menurunkan laba. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

baik secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, kualitas 

audit, independensi auditor, ukuran perusahaan, dan leverage. 

3.3.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan skala rasio Return On Assets 

(ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total 

aset. 

ROA =  
 et  nco e

 verage  ota     et 
 

Sumber: Subramanyam (2014) 

 

3.3.2.2 Kualitas Audit 

Kualitas audit akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh 

auditornya. Dimensi kualitas audit yang paling sering digunakan dalam 

penelitian adalah ukuran KAP tempat auditor tersebut bekerja, yang 
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dibedakan menjadi KAP Big Four dan KAP Non Big Four. Kualitas audit 

diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy. Angka 1 digunakan 

untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dan angka 0 

digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 

Four. KAP Big Four di Indonesia adalah KAP PricewaterhouseCoopers, 

Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Main Goerdeler 

(KPMG). 

KAP Big Four = 1; KAP Non Big Four = 0 

Sumber: Pambudi dan Sumantri (2014) 

 

3.3.2.3 Independensi Auditor 

Independensi merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap auditor. 

Independensi auditor dalam penelitian ini diproksikan dengan audit tenure 

yang diukur melalui skala rasio. Audit tenure merupakan lamanya 

penugasan KAP di perusahaan yang sama. Nilai audit tenure dihitung 

dengan menjumlah total lamanya perikatan suatu audit sebelum auditor 

berpindah (Saksakotoma dan Cahyonowati, 2012). 

 

3.3.2.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahan merupakan gambaran besar atau kecilnya perusahaan 

yang ditentukan dari nilai total aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan hasil logaritma total aset. Total aset digunakan 

sebagai proksi ukuran perusahaan dengan pertimbangan total aset relatif 
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lebih stabil dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi 

pasar (Wuryatiningsih, 2002 dalam Guna dan Herawaty, 2010). 

SIZE =                 

Sumber: Pambudi dan Sumantri (2014) 

 

3.3.2.5 Leverage 

Leverage adalah ukuran seberapa besar utang perusahaan yang digunakan 

untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage diukur dengan menggunakan 

skala rasio yaitu debt to asset ratio. 

LEV = 
           

          
 

Sumber: Subramanyam (2014) 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut 

merupakan data yang tersaji di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur periode 2013 – 2015. Data laporan keuangan diperoleh dari situs 

www.idx.co.id, The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), dan situs resmi 

(website) perusahaan. 

 

3.5  Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2015. Sampel adalah bagian 
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dari populasi yang masih memiliki ciri dan karakteristik yang sama dengan 

populasi, serta mampu mewakili keseluruhan populasi dari penelitian (Sekaran 

dan Bougie, 2013). Dalam pemilihan sampel penulis menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan 

keuangan audited secara berturut-turut selama periode 2013 – 2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang 

dinyatakan dalam Rupiah. 

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember dan memiliki periode operasional 

12 bulan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Untuk 

melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis regresi berganda melalui 

SPSS 21. Selain itu terdapat juga uji asumsi klasik yang dilakukan untuk 

memastikan data yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokolerasi, 

dan uji heteroskedastisitas. 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan informasi mengenai 

data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya 

digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan 

agar dapat memperjelas karakteristik data yang bersangkutan.  Hasil dari analisis 

statistik deskriptif akan menghasilkan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai 

maksimum dan standar deviasi yang mendeskripsikan variabel penelitian. 

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Penelitian 

ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Apabila nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data residual 

tidak terdistribusi normal sehingga H0 ditolak. Sedangkan apabila nilai Asymp. Sig 

(2-tailed) lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data residual terdistribusi 

normal sehingga H0 diterima. Apabila data tidak terdistribusi normal, maka dapat 

dilakukan uji outlier untuk mengetahui adanya data outlier di dalam observasi. 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2013). Menurut Ghozali 

(2013) terdapat 4 penyebab timbulnya data outlier, yaitu: 
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1. Kesalahan dalam mengentri data; 

2. Gagal menspesifikasiadanya missing value dalam program komputer; 

3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang diambil sebagai sampel; 

4. Outlier berasal dari populasi yang diambil sebagai sampel, tetapi distribusi 

dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak 

terdistribusi secara normal. 

Uji outlier dapat dilakukan dengan melakukan standarisasi Z-score 

terhadap data. Untuk sampel besar standar skor dinyatakan outlier jika nilainya 

pada kisaran 3 sampai 4 (Ghozali, 2013).  

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kualitas data yang digunakan 

dalam penelitian memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen, karena apabila variabel independen saling berkorelasi maka 

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi multikolonieritas dalam model penelitian, 

peneliti menggunakan analisis perhitungan Tolerance dan Variance 
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Inflation Factors (VIF). Tolerance digunakan untuk mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

yang tinggi (VIF = 1/Tolerance). Kriteria untuk mendeteksi adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF 

≥ 10. 

 

3.6.3.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

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

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Runs Test. 

Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa data residual cukup random atau tidak terjadi autokorelasi 

antar nilai residual. Sedangkan apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang 

dari 0,05, maka nilai residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar 

nilai residual. 

 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu, berupa 

titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka hal tersebut mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan 

regresi berganda untuk menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sesuai dengan model penelitian dan pengajuan hipotesis di 

atas, maka hipotesis akan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

DAC   β0   β1PROF   β2KA   β3INDP   β4SIZE   β5LEV     

Keterangan: 

DAC :   Discretionary Accruals atau Manajemen Laba 

PROF :   Profitabilitas 

KA :   Kualitas Audit 

SIZE :   Ukuran Perusahaan 

LEV :   Leverage 

β :   Koefisien regresi 

  :   Error 
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3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien 

korelasi antara -1 dan +1. Tanda – menunjukkan bahwa variabel independen 

memiliki hubungan negatif dengan variabel dependen. tanda + menunjukkan 

bahwa variabel independen memiliki hubungan positif dengan variabel 

dependen. Jika nilai R di antara +0,5 sampai +1 atau -1 sampai -0,5 berarti 

hubungan antara variabel independen dan dependen kuat (Lind, 2010). 

Klasifikasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2010) ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,1999 Sangat rendah 

0,20 – 0,3999 Rendah 

0,40 – 0,5999 Sedang 

0,60 – 0,7999 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi (R
2
) digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai R
2
 adalah antara 0 dan 1. Nilai R

2
 yang 

mendekati satu menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen adalah kuat, begitupun sebaliknya. 
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3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Apabila 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi signifikan, artinya 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model 

regresi tidak signifikan, artinya variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.6.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan. Hipotesis akan diterima apabila nilai 

signifikansi di bawah 5% atau   < 0,05, artinya variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila 

nilai signifikansi di atas 5% atau   > 0,05 maka hipotesis akan ditolak, 

karena variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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