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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Defenisi Variabel operasional 

Konsep dasar dari difenisi operasional mencakup pengertian untuk 

mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoprasionalkan 

konsep-konsep penelitian menjadi variable penelitian serta pengukuranya. 

Menurut Nazir (1983:152) operasional variabel yaitu suatu defenisi yang 

diberikan pada variable dengan cara memberikan atau menspesialsasikan kegiatan 

yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Adapun defenisi operasional 

yang digunakan di penelitian ini adalah Earning management. 

Earning management menurut Nurianah (2015) merupakan tindakan yang 

disengaja oleh manajer dalam menggunakan kekuasaan mereka menentukan 

kebijakan yang digunakan untuk mengatur tingkat laba perusahaan menurut 

prinsip akuntansi yang berterima umum serta dapat diterima oleh prinsip-prinsip 

dalam maupun luar negeri. Earning management diukur dengan menggunakan 

proxy discretionary accrual, discretionary accrual merupakan pengakuan akrual 

laba dan beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan 

manajemen sehingga dalam discretionary accrual terdapat intervensi pihak 

manajemen untuk menentukan kebijakan akrual tersebut. 
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3.2 Pengukuran Variabel 

Untuk variabel earning management dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan discretionary accrual, pengukuran dilakukan menggunakan Model 

ModifiedJones (1991) untuk menghitung total akrual. Total akrualpada periode t 

merupakan selisih antara laba operasi (operating income),  dan aliran kas dari 

aktivitas operasi (cash flow from operating activities) pada periode t. Adapun 

tahap - tahap menentukan nilai discretionary accrual sebagai berikut: 

a) Menghitung total akrual 

TACt = NIt – CFOt 

Keterangan: 

TACt = Total akrual perusahaan I pada tahun t 

NIt = Laba operasi perusahaan I pada tahun t 

CFOt = Kas dari operasi perusahaan I pada tahun t 

b) Dilakukan estimasi dengan menggunakan model 

TAit / Ait-1 = a1(1/Ait-1) + b1(ΔPOit /Ait-1) + b2(PPEit /Ait-1) + εit 

Dimana: 

TAit = total akrual bank umum syariah/ bank konvensional i pada tahun t, 

Ait-1 = total aktiva bank umum syariah/bank konvensonal i pada tahun t-1, 

ΔPOit = selisih pendapatan operasi bank umum syariah/bank konvensional 

i pada tahun t dengan t-1, 

PPEit = property, plant, and equipment (aktiva tetap) bank syariah/bank 

konvensional i pada tahun t. 
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Nilai perkiraan error (εit) yang diperoleh dari persamaan regresi diatas 

merupakan nilai akrual diskresioner (discretionary accruals) yang digunakan sebagai 

mengukur tingkat manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional. Untuk 

menguji indikasi praktik manajemen laba di bank umum syariah digunakan uji beda, 

yaitu apakah rata-rata nilai AD pada bank syariah ≠ 0. 

 

3.3  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan komparatif yang mempunyai tujuan untuk membandingkan manajemen 

laba antara bank konvensional dan bank syariah. Data kuatitatif  merupakan data yang 

diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2003:34).  Metode penelitian kuantitatif dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian komparatif. Menurut Silalahi (2005) penelitian 

komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

perbankan syariah yang terdaftar pada data statistik perbankan syariah serta 

perbankan konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-

2016.Sampel dalam penelitian ini yaitu semua Bank Syariah dan Bank Konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa. Kriteria yang digunakan untuk perbankan 

syariah dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Semua bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 

2014- 2016 

2. Perusahaan perbankan yang telah mempublikasikan laporan keuangan pada 

per 31 Desember 2014-2016. 

Sedangkan untuk Bank Konvensional (Bank Umum) kriteria yang digunakan yaitu: 

1. Semua bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Bank Konvensional yang telah mempublikasikan laporan keuangan pada per 

31 Desember 2014-2016 

 

3.5. Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua pilihan 

pertama uji perbedaan rata-rata independen (independent sample t-test) jika data 

berdistribusi normal sehingga dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk 

memastikan bahwa data yang digunakan peneliti memiliki distribusi normal dan 

apabila data tidak berdistribusi normal akan menggunakan uji mann whitney untuk 

menguji perbedaan antara discretionary accrual pada bank umum syariah dan bank 

konvensional. 

 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal dikatakan model regresi baik. Normalitas 
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suatu data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal 

dari grafik normal plot, melihat grafik histogram dari residualnya, atau menggunakan 

uji statistic non-parametik Kolmogorof-Smirnov (K-S) dengan tingkat signifikan α = 

0,05 (Ghozali 2009:147). Bisa diartiakn sebagai berikut: 

1) Jika probabilitas > 0,05, maka data berdistribusi normal. 

2) Jika probabilitas <0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

 

3.5.2. Uji Independent Sample T-Test 

Uji independent sample T –Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

perbedaan rata-rata, manakah yang lebih tinggi atau rendah antara dua kelompok 

sampel yang tidak ada hubungan dan biasanya data yang diolah atau digunakan 

bersifat interval atau rasio. Penelitian ini sesuai dengan syarat-syarat uji 

independentsample T –Test yaitu untuk membandingkan atau menguji apakah 

terdapat perbedaan rata-rata manajemen laba dari dua sampel yang tidak 

berhubungan. Data yang digunakan adalah data rasio discretionary accrual. 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi = 5%. Apabila nilai signifikansi uji 

beda lebih besar dari 5% memiliki arti tidak ada perbedaan namun apabila dibawa 5% 

memiliki perbedaan antara variabel-variabel yang diuji. 

 

3.5.3. Uji Mann Whitney 

Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji independent 

sample T –Test bila anggapan yang diperlukan bagi uji independent sample T –Test 
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tidak dijumpai. Tehnik ini dipakai untuk menguji signifikansi perbedaan antara dua 

populasi, dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. 

Test ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan uji independent sample T –Test 

bilamana persyaratan-persyaratan parametriknya tidak terpenuhi seperti data tidak 

berdistribusi normal dan bila datanya berskala ordinal. Pengujian menggunakan 

tingkat signifikansi = 5%. Apabila nilai signifikansi uji beda lebih besar dari 5% 

memiliki arti tidak ada perbedaan namun apabila dibawa 5% memiliki perbedaan 

antara variabel-variabel yang diuji. 

Dengan dasar pengujian sebagai berikut: 

c. Jika probabilitas sig (2-tailed)> 0,05, maka H0 diterima atau H1 ditolak 

d. Jika probabilitas sig (2-tailed)<0,05, maka H1 diterima atau H0 ditolak 

H0 : Tidak Terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank syariah dan bank 

konvensional 

H1 : Terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank syariah dan bank 

konvensional 

 


