
 

26 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan sektor keuangan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018. 

Menggunakan data tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang 

dianalisis yaitu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan secara 

lengkap dipublikasikan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia data tertulis yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang menjelaskan pengaruh variabel 

independen. Penelitian ini variabel dependennya adalah manajemen laba (Y). 

3.2.1.1 Manajemen laba 

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen yang dapat 

melakukan campur tangan dalam proses menyusunan laporan keuangan dengan 

tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan pihak eksternal sehingga dapat 

meratakan, meninggikan, dan merendahkan laba perusahaan (Gunawan dkk, 

2015). 
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Pengukuran  manajemen laba yang diproksi dengan  discretionary accrual 

dan menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi (Dewi dan Wirawati, 

2019). Ada empat langkah untuk menghitung nilai discretionary accrual sebagai 

berikut : 

a. Menghitung nilai total accruals dengan menggunakan aliran kas : 

 

Keterangan:  

TACit = Total accruals perusahaan i pada periode t  

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode t  

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t  

Sumber : Dewi dan Wirawati (2019) 

b. Menghitung koefisien β1-3 dengan teknik regresi : 

 

Keterangan:  

TACit = Total accruals perusahaan i pada periode t  

Ait-1 = Total Aset perusahaan i pada periode t-1  

ΔREVt = Perubahaan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

PPEit = Aset tetap perusahaan tahun t  

β1-3 = Koefisien regresi  

e = error  

Sumber : Dewi dan Wirawati (2019) 

TACit  = Nit – CFOit 

TACit

Ait-1
 =  β1   

1

Ait-1
  +  β2   

ΔREVt 

Ait-1
  +  β3   

PPEit

Ait-1
  + 𝑒  



 

 

28 

 

 

c. Menghitung Non-Discretionary Accruals : 

 

 

Keterangan:  

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

Ait-1 = Total Aset perusahaan i pada periode t-1  

ΔREVt = Perubahaan pendapatan perusahaan dari tahun t-1 ke tahun t  

ΔRECt = Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

PPEit = Aset tetap perusahaan tahun t  

β1-3 = Koefisien regresi  

Sumber : Dewi dan Wirawati (2019) 

d. Menghitung Discretionary Accruals :  

 

Keterangan:  

DAit = Discretionary Accruals  perusahaan i pada periode ke t 

TACit = Total accrual  perusahaan i pada tahun t  

Ait-1 = Total Aset perusahaan i pada periode t-1 

NDAit = Non-discretionary accruals pada tahun t 

Sumber : Dewi dan Wirawati (2019) 

 

 

𝑁𝐷𝐴it =  β1   
1

Ait-1
  +  β2   

ΔREVt 

Ait-1
− 

ΔRECt 

Ait-1
 +  β3   

PPEit

Ait-1
    

𝐷𝐴it =  
TACit

Ait-1 − 𝑁𝐷𝐴it
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3.2.2. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

dependen, baik secara positif maupun negatif. Penelitian ini variabel 

independennya adalah leverage (X). 

3.2.2.1 Leverage 

Leverage merupakan gambaran seberapa besar tingkat penggunaan hutang 

perusahaan terhadap total modal sendiri. 

 

 Keterangan: 

Total Liability = jumlah dari liabilitas (kewajiban) jangka pendek dan panjang 

Total Equity = jumlah modal 

Sumber: Dewi dan Wirawati (2019) 

3.2.3 Variabel Pemoderasi 

 Variabel pemoderasi adalah variabel yang dapat mengetahui kemampuan 

variabel moderasi dalam memoderasi variabel independen terhadap variabel 

dependen. Penelitian ini variabel pemoderasinya adalah corporate governance 

yang diproksi dewan komisaris independen (Z). 

 

 

𝐷𝐸𝑅 =  
Total Liability

Total Equity
 



 

 

30 

 

3.2.3.1 Dewan Komisaris Independen 

Dewan komiaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

tidak dapat terafiliasi dengan manajemen dan hubungan bisnis lainnya dapat juga 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan 

perusahaan. 

 

Sumber : Savitri Dan Priantinah (2019) 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder 

merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 

sudah ada sehingga peneliti hanya mengelolanya. Data sekunder dalam penelitian 

ini berupa laporan keuangan perusahaan pada periode 2014 sampai dengan 2018 

dari bursa efek indonesia atau melalui website perusahaan resmi yaitu 

www.idx.co.id. 

3.4 Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian 

dengan saksama untuk menyimpulkan suatu daerah atau area hasil yang dapat 

dipercaya sebagai objek peneliti (Yusuf, 2017:145). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahan sektor keuangan, infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014 - 

𝐷𝐾𝐼 = 
 Komisaris Independen

 Dewan Komisaris  
 𝑋 100 % 
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2018. Sampel adalah sebagian dari sejumlah yang sudah dipilih dan diwakili dari 

populasi (Yusuf, 2017:150). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling yaitu data dipilih berdasarkan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di sektor keuangan, infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi di Bursa Efek indonesia. 

2. Perusahaan keuangan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang memiliki 

laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2014 

sampai dengan 2018. 

3. Perusahaan yang menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. 

4. Perusahaan yang mendapatkan laba. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang tersedia sudah ada sehingga peneliti tinggal mengolahnya. Maka 

pengumpulan data yang didasarkan pada terkait teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari internet 

dengan cara mendownload laporan keuangan yang melalui website 

www.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.6 Metode Pengolahan Data 

 Menurut Siregar (2014:125-128) Pendekatan kuantitatif adalah suatu 

proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 

rumus tertentu. Pengolahan data pendekatan kuantitatif meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Editing yaitu proses pengecekan atau pemeriksaan data yang sudah berhasil 

dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk 

tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan lagi. Tujuan dari editing adalah 

untuk mengoreksi adanya kesalahan data dan kekeliruan data yang terdapat 

pada lapangan. 

2. Codeting yaitu suatu kegiatan yang pemberian kode tertentu pada tiap-tiap 

data yang termasuk kategori yang sama. Kode sendiri adalah isyarat yang 

dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data 

atau identitas data yang akan dianalisis. 

3. Tabulasi yaitu proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah 

diberi kode yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabulasi digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam proses analisis data. 

3.7 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan keuangan dan infrastruktur utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018. Data 

diperoleh dari BEI melalui internet www.idx.co.id. sesuai dengan tujuan 
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penelitian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Microsoft Excel versi 

2010 dan program SPSS versi 20. Model statistik data yang digunakan dalam 

analisis data yaitu Analisis Deskriptif. 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik Deskriptif adalah statistik yang berkenan dengan cara 

mendeskripsikan atau  menguraikan suatu data agar dapat mudah dipahami seperti 

nilai minimum, nilai maksium, rata-rata (mean), dan standar deviasi. (Siregar, 

2014:2). 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik  

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis harus bebas dari 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastistas. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

model regresi berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2014:153). Uji Normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Penguji ini 

dilakukan untuk mengetahui data distribusi, apabila nilai signifikasi > 0,05 maka 

data penelitian distribusi normal dan apabila  < 0,05 maka data penelitian 

distribusi tidak normal. 
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3.7.2.2  Uji Multikolonieritas 

 Uji Multikolonieritas memiliki tujuan menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Suatu model regresi 

dapat dikatakan baik jika tidak terjadi multikolonieritas didalamnya. Model 

regresi yang bebas dari multikolonieritas adalah memiliki nilai variance inflaction 

faktor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terdapat 

multikolonieritas, jika tolerance   0,1 dan VIF   10 maka terdapat 

multikolonieritas. (Ghozali, 2016:103). 

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model terjadi ketidaksaman variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji gelser  ini apabila nilai 

signifikansinya > 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak  mengandung 

heteroskedastisitas. 

3.7.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2016:107). Untuk melihat atau mendeteksi 
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ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan untuk Uji Durbin-Wastson (DW Test). 

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi sebagai berikut: 

1. Jika 0 < d < dl, berarti tidak ada autokorelasi positif maka di tolak. 

2. Jika dl   d   du, berarti tidak ada autokorelasi positif maka no desicison. 

3. Jika 4 – dl < d < 4, berarti tidak terdapat korelasi  negatif maka di tolak. 

4. Jika 4 – du   d    4 – dl, berarti tidak ada korelasi negatif maka no desicison. 

5. Jika du < d < 4 – du, berarti tidak ada autokorelasi, positif atau negatif maka 

tidak di tolak. 

3.7.3 Uji Interaksi Moderated Regression Analysis (MRA) 

 MRA merupakan metode untuk mengindentifikasi ada tidaknya variabel 

moderator dengan menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan 

integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel 

moderasi (Ghozali:219). MRA dapat mengetahui variabel pemoderasi 

memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan variabel 

dependen. Adapun model regresi dapat ditunjukkan dalam persamaan : 

 

Keterangan: 

Y = Manajeman Laba  

α = Konstanta   

X = Leverage  

Z = Corporate Governance  

β1-β3 = Koefisien Regresi 

Y = α + β1X + β2Z + β3X*Z + e 
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e = error 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh mana kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, 

baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara 

nol sampai dengan satu (0 < R
2
 < 1). Menurut Ghozali (2016:95), nilai R

2
 yang 

kecil mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R
2
 yang hampir 

mendekati satu mengandung arti bahwa variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. 

Kelemahan yang mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan 

nilai R
 
Square untuk mengevaluasi model mana regresi yang terbaik. 

3.7.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji Statistik (Uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam 

pengujian ini menurut Ghozali (2016:99) Adapun perbandingan kriteria adalah 

sebagai berikut:  

a. Membandingan nilai thasil dan ttabel, apabila nilai thasil dan ttabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berati ada pengaruh positif anatar variabel 

idependen dan variabel dependen. Sedangkan apabila nilai nilai thasil > 
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ttabel, maka Ho diterima dan Ha
 
ditolak yang berarti tidak ada pengaruh 

antara variabel independen dengan dependen. 

b. Uji t berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan <0,05 maka 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 


