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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Sekelompok orang maupun sesuatu yang memenuhi karakteristik yang 

telah ditentukan oleh peneliti disebut sebagai populasi. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel adalah beberapa (sebagian) dari anggota yang dipilih karena memenuhi 

karakteristik yang telah ditentukan peneliti dan berguna sebagai perwakilan dari 

populasi. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 

pengambilan sampel berbasis nonprobabilitas, yaitu menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti (Hartono, 2013). 

Kriteria yang ditetapkan pada penelitian didasarkan pada judgment sampling, 

yaitu dengan menetapkan kriteria maupun karakteristik sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Alasan 

pemilihan sektor ini dikarenakan homogenitas data. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dibagi lagi dalam beberapa karakteristik, di antaranya adalah : 
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1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode tahun 2011-2015. 

2. Laporan keuangan dapat diakses. 

3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. 

4. Laporan keuangan perusahaan tersedia tahun sebelumnya (t-1). 

5. Terdapat kepemilikan manajerial dalam perusahaan. 

6. Terdapat kepemilikan institusional dalam perusahaan. 

7. Terdapat komite audit dalam perusahaan. 

 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

Identifikasi Perusahaan 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode 

2011-2015. 

133 136 137 140 142 688 

Laporan keuangan tidak dapat 

diakses. 
(6) (5) (2) (1) (3) (17) 

Laporan keuangan tidak disajikan 

dalam mata uang rupiah. 
(2) (7) (7) (8) (9) (33) 

Laporan keuangan perusahaan tidak 

tersedia tahun sebelumnya (t-1). 
(10) (9) (12) (10) (13) (54) 

Tidak memiliki kepemilikan 

manajerial. 
(73) (72) (70) (72) (71) (358) 

Tidak memiliki kepemilikan 

institusional. 
(10) (11) (11) (11) (10) (53) 

Tidak memiliki komite audit. (3) (2) (3) (3) (2) (13) 

Total Sampel Penelitian (Awal) 32 32 32 32 32 160 

Data outlier untuk pengujian 

manajemen laba 
(8) (3) (6) (1) (2) (20) 

 24 29 26 31 30 140 

Data outlier untuk pengujian 

hipotesis 
(3) (1) (1) (2) (3) (10) 

Total Sampel Penelitian (Akhir) 21 28 25 29 27 130 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 
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3.2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat, 

mencatat, menganalisis, dan mengevaluasi data sekunder yang diperoleh dari 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu laporan keuangan tahunan (annual report) peusahaan 

manufaktur pada periode tahun 2011-2015 di BEI yang dapat diakses melalui 

website www.idx.co.id. 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Terdapat dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) 

pada penelitian ini adalah kualitas laba yang diproksikan dengan manajemen laba 

rill, sedangkan variabel independen (bebas) adalah investment opportunity set, 

kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, dan corporate 

governance. 

 

3.3.1. Variabel Dependen (Kualitas Laba) 

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kualitas laba yang 

diproksikan dengan manajemen laba riil (REM). Hal ini disebabkan adanya 

kecenderungan pihak manajerial untuk mengambil tindakan oportunis 

dikarenakan kesuperiorannya atas informasi operasional perusahaan, sehingga 

http://www.idx.co.id/
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semakin minim tindakan atau aktivitas manajemen laba tersebut, maka kualitas 

laba yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Kualitas laba yang 

diproksikan dengan manajemen laba riil (REM) ini akan dihitung dengan langkah-

langkah berikut (Roychowdhury, 2006). 

1. Mencari koefisien dari persamaan regresi: 

 

Keterangan : 

CFOt =  arus kas operasi perusahaan pada tahun t. 

At-1 =  total aset perusahaan pada tahun t-1. 

St =  penjualan perusahaan pada akhir tahun t. 

ΔSt = perubahan penjualan perusahaan pada tahun t dibandingkan 

dengan penjualan pada akhir tahun t-1. 

β1,2 =  koefisien regresi. 

β0 =  konstanta. 

εt =  error. 

 

2. Koefisien regresi dari persamaan di atas dimasukkan kembali ke dalam 

persamaan di atas untuk menghitung nilai abnormal cashflow (AbnCFO). 

3. Mengabsolutkan nilai abnormal cashflow yang kemudian dibandingkan 

dengan real cashflow perusahaan sampel. Angka inilah yang menjadi nilai 

dari aktivitas manajemen laba riil (REM). 

 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Investment Opportunity Set (IOS) 

 Salah satu variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah 

investment opportunity set. Investment opportunity set dianggap penting karena 

mampu memberikan pengaruh terhadap cara pandang pemangku kepentingan 

(Kallapur dan Trombley, 2001). Investor melihat IOS sebagai pilihan 
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pertumbuhan perusahaan yang dapat meningkatkan saham di masa depan 

(Pramana, 2013). Dengan meningkatnya saham di masa depan, maka akan 

memberikan return yang lebih besar pula terhadap investor, sehingga perusahaan 

yang memiliki suatu set kesempatan investasi akan menjadi lebih menarik di mata 

investor. Pengukuran investment opportunity set dalam penelitian ini 

menggunakan market to book value of assets ratio (MVBVA). MVBVA 

merupakan proksi yang paling informatif dalam menunjukkan investment 

opportunity set dalam suatu perusahaan (Adam dan Goyal, 2000). Perhitungan 

IOS dapat dinyatakan sebagai berikut (Rokhayati, 2005) : 

 

Keterangan : 

TA = Total Aset 30 Desember 

TE = Total Ekuitas 30 Desember 

HPS = Harga Penutupan Saham 30 Desember 

 

3.3.2.2. Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan dalam penelitian ini akan menyertakan empat 

komponen, yaitu sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas 

 Rasio likuiditas adalah salah satu indikator untuk menilai apakah suatu 

perusahaan mempunyai masalah dalam sumber aliran kas untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya (Prastowo dan Julianty, 2008). Pengukuran pada 

variabel ini digunakan current ratio. Current ratio sangat berguna untuk 

mengukur likuiditas perusahaan (Prastowo dan Juliaty, 2008).: 
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2. Rasio Leverage 

 Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya (Hanafi dan Halim, 2000). Rasio ini diukur menggunakan debt to 

asset ratio (DAR). Perusahaan dengan total hutang yang lebih besar dibandingkan 

total asetnya dinilai tidak solvabel, sehingga dianggap memiliki risiko yang tinggi 

pula untuk mengalami financial distress (Hanafi dan Halim, 2000) : 

 

DAR = Total Liabilitas / Total Aset 

 

3. Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas adalah salah satu indikator kinerja perusahaan pada suatu 

perusahaan yang berfungsi untuk mengukur efisiensi dan juga efektivitas atas 

penggunaan aset perusahaan (Prastowo dan Julianty, 2008). Rasio ini diukur 

menggunakan total asset turnover (TATO). Perputaran aset dapat 

menggambarkan kinerja perusahaan, yaitu semakin tinggi efisiensi penggunaan 

aset, maka akan semakin cepat pengembalian dalam bentuk kas (Hanafi dan 

Halim, 2000). Manajer akan berusaha menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aset yang tinggi untuk membuktikan 

kinerja perusahaan yang dikelolanya adalah baik. Berikut bentuk matematis 

perhitungan TATO (Prastowo dan Juliaty, 2008) : 

 

TATO = Penjualan Bersih / Total Aset 
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4. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja perusahaan pada 

suatu perusahaan yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan pada suatu waktu tertentu (Munawir, 1988). 

Rasio ini diukur menggunakan return on asset ratio (ROA). Perusahaan dengan 

manajemen aset yang efisien menunjukkan bahwa manajemen perusahaan secara 

keseluruhan juga efisien (Hanafi dan Halim, 2000) : 

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset 

 

3.3.2.3. Ukuran Perusahaan 

 Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diklasifikan berdasarkan 

berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. 

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur besar ukuran    

perusahaan adalah nilai total aset. Nilai total aset digunakan sebagai indikator  

untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilainya relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai total penjualan dan kapitalisasi pasar. Nilai kapitalisasi  

pasar cenderung lebih fluktuatif karena dalam perhitungannya terdapat komponen 

harga saham yang beredar. Total aset atau aset tersebut dapat dihitung 

menggunakan logaritma natural yang secara matematis sebagai berikut : 

Size = Ln (Asset) 

Keterangan : 

Size = Ukuran perusahaan 

Ln = Logaritma natural 

Asset = Total aset perusahaan 
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3.3.2.4. Pertumbuhan Laba 

 Menurut Nafarin (2007), laba (income) adalah perbedaan antara 

pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan  pengeluaran untuk periode    

tertentu. Pertumbuhan  laba dapat diketahui dengan cara mengurangkan laba 

periode  sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba 

periode sebelumnya (Warsidi dan Pramuka, 2000). Berikut bentuk matematisnya : 

 

 

 

 

3.3.2.5. Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Adriani, 2011). Berikut pengukuran 

komisaris independen : 

 

 

 

3.3.2.6. Kepemilikan Manajerial  

 Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 
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(direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Berikut perhitungan 

kepemilikan manajerial (Oktaviani, dkk., 2015) : 

 

 

3.3.2.7. Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Adriani, 2011). Berikut perhitungan 

kepemilikan institusional : 

 

 

 

 

3.3.2.8. Komite Audit 

 Komite audit adalah komite yang beranggotakan minimal 3 orang 

independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah 

seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang 

merangkap sebagai komite audit. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini 

menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada pada perusahaan (Oktaviani, 

dkk., 2015). 
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3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1.  Uji Asumsi Klasik 

  Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, analisis 

regresi linear berganda mensyaratkan terlebih dahulu data penelitian harus 

memenuhi uji asumsi klasik (Ghozali, 2009), di antaranya adalah : 

 

3.4.1.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

bebas dan variabel terikatnya atau keduanya memiliki distribusi normal ataukah 

tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Kolmogorof-Smirnov. 

Jika nilai signifikansinya lebih dari tingkat signifikansi 0,05 maka data tersebut 

disebut normal. 

 

3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah ada tidaknya keadaan terjadinya 

kesalahan varian yang konstan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu 

dengan meregresikan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

yaitu absolute residual. Bila dalam penelitian ini nilai t siginifikan di atas 0,05 

berarti data yang digunakan bebas heteroskedastisitas. 

 

3.4.1.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas menguji apakah terjadi korelasi di antara variabel-

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance value 
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dan VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hasil regresi dengan nilai 

dalam tabel Durbin-Watson. Data dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai 

Durbin-Watson berada diantara dU dan 4-dU. 

 

3.4.2. Statistik Deskriptif 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

regresi berganda. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif suatu data dari masing-masing sampel yang diolah dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science). 

 

3.4.3. Uji Hipotesis 

a. Model Empiris 

 Model empiris dari penelitian ini adalah model empiris regresi, karena 

dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Model empiris dalam penelitian ini yaitu : 
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Keterangan : 

REM  = kualitas laba dilihat dari aktivitas manajemen laba riil 

α  = konstanta 

β1-β11  = koefisien regresi 

MVBA = investment opportunity set 

CR  = rasio likuiditas 

DAR  = rasio leverage 

TATO = rasio aktivitas 

ROA  = rasio profitabilitas 

SIZE  = ukuran perusahaan 

PL  = pertumbuhan laba 

KI  = komisaris independen 

KM  = kepemilikan manajerial 

KIns  = kepemilikan institusional 

KA  = komite audit 

e  = kesalahan residu 

 

b. Tingkat Keyakinan 

 Dalam penelitian ini, koefisien keyakinan (Confidence coefficient) yang 

digunakan adalah 95%, sehingga tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 

5% dengan t – tabel sebesar 1,645. 

 

c. Uji F (Uji Model Fit) 

 Uji F dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita 

buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan (layak atau tidak layak). Uji F 

dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > 

REM = α + β1 MVBVA + β2 CR + β3 DAR + β4 TATO + β5 ROA + β6 SIZE + 

β7 PL + β8 KI + β9 KM +β10 KIns + β11 KA + e 

 

http://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
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dari F tabel, (Ho ditolak dan Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat 

dalam kolom signifikansi pada Anova. 

 

d. Uji t 

 Ujit adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. 

Uji tpada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji t menilai apakah 

mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-

masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji 

ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan 

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. 

 Interpretasi dari hasil penelitian ini adalah HA akan diterima jika prestasi 

t-hitungnya lebih besar dari t-tabel yang menunjukkan adanya korelasi antara 

variabel independen dengan dependen. Selain itu, untuk  mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat dari 

signifikansi setiap variabel. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen apabila signifikansi setiap variabel 

berada di bawah tingkat kesalahan, yaitu sebesar 5% (penolakan H0). 

 

 

 

http://www.statistikian.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html
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e. Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pengujian one tailed pada 

semua hipotesis. Pengujian one tailed berarti pengujian pada hipotesis yang 

memiliki arah. Arah hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

hipotesis yang memiliki arah positif (H2, H6, H7, H8, H9, H10, dan H11) dan 

hipotesis yang memiliki arah negatif (H1, H3, H4,dan H5). Penjabaran penerimaan 

dan penolakan hipotesis untuk masing-masing hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penerimaan dan penolakan hipotesis untuk H1, H3, H4,dan H5 : 

a) Apabila probabilitas (p-value) < 0,05 dan β > 0 (positif), maka Ha 

diterima. 

b) Apabila probabilitas (p-value) < 0,05 dan β < 0 (negatif), maka Ha 

ditolak. 

c) Apabila probabilitas (p-value) > 0,05 dan β positif atau negatif (+/-), 

maka Ha ditolak. 

2. Penerimaan dan penolakan hipotesis untuk H2, H6, H7, H8, H9, H10, dan H11 : 

a) Apabila probabilitas (p-value) < 0,05 dan β < 0 (negatif), maka Ha 

diterima. 

b) Apabila probabilitas (p-value) < 0,05 dan β > 0 (positif), maka Ha 

ditolak. 

c) Apabila probabilitas (p-value) > 0,05 dan β positif atau negatif (+/-), 

maka Ha ditolak. 

 


