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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 73). Populasi dalam 

penelitian ini meliputi semua perusahaan pada sektor perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya di BEI. 

Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu, sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Sampel dalam penelitian ini diambil 

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

menggunakan kriteria tertentu yaitu: 

1. Seluruh perusahaan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya di BEI pada tahun 2005-2008 di BEI. 

2. Terdaftar minimal 3 tahun berturut-turut, supaya data konsisten dan 

hasilnya lebih valid. 

3. Tidak melakukan company action (merger, akuisisi) selama periode 

pengamatan. Alasannya adalah supaya tidak mempengaruhi laba 

perusahaan, dan penjualan perusahaan. 

 
 
 



 27

    Berdasarkan pada kriteria tersebut maka dapat diperoleh sampel 

pada penelitian ini sejumlah 60 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.1. Kriteria Sampel 
No. Keterangan 2005 2006 2007 2008 Jumlah 

1. Perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar di BEI  36 38 37 36 147 
2. Perusahaan yang tidak terdaftar tiga tahun berturut-turut (4) (6) (5) (4) (19) 
3. Perusahaan yang melakukan company action (5) (8) (6) (8) (27) 
 Jumlah: 27 24 26 24 101 
 Perusahaan termasuk non perata laba:     41 
 Perusahaan termasuk perata laba:     60 

 

3.2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data primer penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara, kemudian diolah lebih lanjut dan disajikan baik 

oleh pengumpul data primer atau pihak-pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 

1999). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data perusahaan pada sektor 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya di BEI pada tahun 2005-2008. 

 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, 

yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan pencatatan dari majalah, buku 

atau sumber lainnya (Indriantoro dan Supomo, 1999:159). Pengumpulan data 

dilakukan dengan pencatatan data yang berasal dari internet www.idx.co.id. 

 
3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 
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1. Size, merupakan seberapa besar ukuran perusahaan yang dilihat 

dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Size = total aset perusahaan 

2. Leverage operasi, merupakan rasio antara total biaya depresiasi dan 

amortisasi dengan total biaya. Total biaya meliputi: biaya beban 

bunga, beban penyisihan aktiva produktif dan beban operasional 

lainnya. 

LEV = Total Biaya Depresiasi 
         Total Biaya 

3. Profitabilitas (ROE), merupakan rasio profitabilitas perusahaan 

yang dilihat dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah 

aktiva perusahaan. 

ROE = EAT 
       Jumlah ekuitas 

 

3.4.2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah praktik perataan laba, yaitu 

praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam rangka 

meratakan labanya untuk menarik investor menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

Indeks perataan laba = CV∆I 
CV ∆S 

 
Keterangan : 
∆I = perubahan penghasilan (Penghasilan Operasional (PO), Penghasilan 

Sebelum Pajak(PSP), Penghasilan Bersih Setelah Pajak (PBSP)) 
dalam satu periode 

∆S = perubahan penjualan (PB) dalam satu periode. 
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CV = koefisien variasi (deviasi standar/expected value) yaitu standar 
deviasi dibagi dengan nilai yang diharapkan. 

 
CV ∆I dan CV ∆S dapat dihitung sebagai berikut : 

  CV∆ I dan CV∆S = 
lueExpectedVa

Variance  atau 

  CV∆ I dan CV∆S = 
( )
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n

XX
∆

−
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  dimana : 

  ∆X  = perubahan pendapatan bersih atau laba (I) atau penjualan (S) 
antara tahun n dengan n-1 

  X∆  = rata – rata perubahan pendapatan bersih atau laba (I) dengan 
penjualan (S) antara tahun n dengan n-1 

  n = banyaknya tahun yang diamati 
 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi dasar klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi 

yang menunjukkan hubungan signifikan dan representatif dalam arti secara 

statistik adalah BLUE (Best Linear Unbiased Etimations). 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel independen yang 

ada dalam persamaan regresi berkorelasi satu sama lain. Ketika korelasi 

antara variabel independen sangat tinggi, maka sulit untuk memisahkan 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation 
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Factor (VIF). Multikolinearitas dikatakan tidak terjadi apabila tolerance 

value di atas 10% dan VIF di bawah 10.  

b. Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam 

suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode tersebut dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. 

 Suatu jenis pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui 

adanya autokorelasi dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson pada 

tahun 1951 yang disebut sebagai statistic uji Durbin -  Watson. Angka-

angka yang diperhatikan dalam metode tersebut adalah dl, du, 4-dl dan 4-

du. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya 

jika mendekati 0 atau 4 maka terjadi autokorelasi (positif atau negatif). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Uji 

heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dengan tingkat signifikan α = 

5%. Jika hasil uji gejala heteroskedastisitas lebih besar dari 5% maka data 

yang ada tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat dilakukan 
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dengan melihat grafik dan besaran Kolmogorov – Smirnov dengan tingkat 

signifikan α = 5%. Jika hasil uji gejala normalitas lebih besar dari 5% 

maka data berdistribusi normal. 

 

3.5.2. Analisis Regresi Berganda 

Perumusan model regresi adalah : 

 Y = α + β1SIZE + β2LEV + β3 ROE……………………………………..(1) 

dimana : 

Y    = praktik perataan laba 
α    = konstanta 
β1- β3                     = koefisien regresi 
SIZE       = size 
LEV       = leverage operasi 
ROE      = profitabilitas (Return on Equity) 

 

Untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data akan digunakan 

program SPSS versi 13.0. 

  

3.5.3. Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji Hipotesis H1-H3 digunakan model regresi berganda 

dengan persamaan (1) di atas. Jika nilai koefisien regresi b1 > 0 dan nilai 

p-value (sig.) < α maka hipotesis (H1) diterima artinya size berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Jika nilai koefisien regresi b2 > 0 dan nilai p-value (sig.) < α maka 

hipotesis (H2) diterima artinya leverage operasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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Jika nilai koefisien regresi b3 > 0 dan nilai p-value (sig.) < α maka 

hipotesis (H1) diterima artinya profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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