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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1

Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di

BEI pada tahun 2011-2015.
3.1.2

Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2010).Metode Purposive Sampling yang digunakan untuk
pengambilan sampel dalam penelitian ini. Kriteria sampel dalam penelitian ini
adalah :
1. Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode
2010 – 2015.
2. Laporan keuangan perusahaan bisa diakses dari sumber yang digunakan.
3. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian
ini selama periode pengamatan 2011-2015.
4. Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap yang dibutuhkan oleh
peneliti tidak masuk dalam kritesia pemilihan sampel.
Berdasarkan kriteria sampel di atas, maka prosedur pemilihan sampel dapat
dilihat di tabel 1.1
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Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel
No
1
2

3

4

Keterangan

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Perusahaan yang terdaftar
di BEI
Perusahaan yang tidak
membagikan
dividen
selama periode tahun 2011
– 2015
Perusahaan yang tidak
dapat diakses laporan
keuangannya
selama
periode 2011 – 2015
Perusahaan yang tidak
memiliki data variabel
lengkap selama periode
2011 – 2015
Jumlah Sampel Penelitian

511

511

511

511

511

2.555

(205)

(205)

(205)

(205) (205) (1025)

(39)

(39)

(39)

(39)

(39)

(195)

(167)

(167)

(167)

(167) (167)

(835)

100

100

100

100

100

500

Sumber :Laporan Keuangan BEI
3.2

Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data
sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak
perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari :
a. Data perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 diperoleh dari
Fact Book (www.idx.co.id) tahun 2011-2015
b. Data laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2011-2015 diperoleh
database Perpustakaan Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Semarang _
IDX yang berada di Jalan MH Thamrin No 152 Semarang – Jawa Tengah.
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3.2.2 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara yang umumnya berupa catatan kaki, bukti, atau
laporan data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang
diperoleh dari obyek penelitian (perusahaan). Data sekunder yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah :
a. Data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI
b. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI yang berisi antara lain
Risiko Keuangan, Kebijakan Dividen, Struktur Kepemilikan, dan Reputasi
Auditor.
3.3

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Dependen
Perataan Laba
Perataan laba adalah normalisasi laba yang dilakukan manajemen secara

sengaja untuk mencapai level tertentu (Atarwaman, 2011 dalam Kahari, 2013).
Pengukuran perataan laba diuji dengan indeks Eckel yang digunakan untuk
mengindikasikan apakah perusahaan melakukan perataan laba atau tidak.
Rumus indeks Eckel sebagai berikut (Ashari, 1994 dalam Hasanah, 2013) :

Indeks Eckel =

44

Keterangan :
CV

= Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi

dengan nilai yang diharapkan adalah nilai rata-rata dari laba atau
penjualan.
∆I

= Perubahan laba bersih dalam satu periode.

∆S

= Perubahan penjualan dalam satu periode

Nilai CV ∆I atau CV ∆S dihitung dengan rumus :

CV ∆I atau CV ∆S =

√

∕ ∆×

∆x = perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n ke
tahun n-1
∆x = perubahan rata-rata penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) antara
tahun n ke tahun n-1
n = banyaknya tahun yang diamati


Jika nilai Indeks Eckel > 1, maka perusahaan tidak melakukan praktik
perataan laba dan diberi simbol 0.



Jika nilai Indeks Eckel < 1, maka perusahaan melakukan praktik perataan
laba dan diberi simbol 1.

45

Alasan menggunakan indeks Eckel sebagai petunjuk terjadi atau tidaknya
tindakan perataan laba adalah (Oktaviani dan Lina, 2011 dalam Kahari, 2013) :
1. Obeyktif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas
antara perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba atau tidak.
2. Mengukur terjadinya tindakan perataan laba tanpa memaksakan prediksi
pendapatan, pembuatan model dari laba yang diharapkan, pengujian biaya
atau pertimbangan yang subyektif.
3. Mengukur tindakan perataan laba dengan menjumlahkan dari beberapa
variabel perataan laba yang potensial dan menyelidiki pola perilaku
tindakan perataan laba selama periode waktu tertentu.
Variabel Independen
1. Risiko Keuangan
Risiko Keuangan adalah segala macam risiko yang berkaitan dengan
keuangan perusahaan, hal ini dapat terjadi karena adanya tindakan penggunaan
hutang dalam struktur keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan
harus menanggung beban secara periodik berupa beban bunga. Risiko Keuangan
dapat disebut juga sebagai perbandingan antara hutang dan asetyang menunjukkan
berapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin hutang. Semakin besar
hutang perusahaan semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga
investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi.
Risiko Keuangan diukur menggunakan tingkat Debt to total aset
(DAR)sebagai proksi atas risiko keuangan perusahaan, untuk melihat pengaruh
risiko keuangan terhadapperataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.
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Tingkat debt to total asset dihasilkan dari hasil bagi total hutang
jangka panjang terhadap nilai buku total aset perusahaan.

DAR =

2. Dividen
Dividen adalah hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari
keuntungan perusahaan, jika perusahaan memutuskan untuk membagikan
keuntungan dalam dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan
pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham sesuai
dengan bagian laba yang dimiliki.Dividen dapat diukur dengan menggunakan
Dividend Payout Ratio (DPR) yang merupakan jumlah dividen dibayarkan per
lembar saham terhadap laba per lembar saham. Dividen yang menggunakan
Dividend Payout Ratio (DPR) sangat mempengaruhi perataan laba. Semakin
tinggi dividen, maka ratio DPR akan semakin tinggi, hal tersebut disebabkan
karena pembagian dividen tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan,
sehingga semakin tinggi laba suatu perusahaan kemungkinan perusahaan akan
melakukan praktik perataan laba.

DPR =

DPS =
EPS =
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3. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Manajerialadalahpara pemegang saham yang memiliki
kedudukan di manajemen perusahaan baik secara kreditur maupun debitur sebagai
dewan komisaris. Kepemilikan manajerial juga merupakan bentuk komitmen dari
para pemegang saham untuk memonitor pengendalian dengan tingkat tertentu
kepada para manajer.

Istilah kepemilikan manajerial digunakan untuk

memperlihatkan bahwa vkomponen yang penting dalam struktur modal tidak
hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan ekuitas tetapi juga oleh persentase
kepemilikan manajer dan institusional.Dengan adanya kepemilikan manajer
didalam perusahaan hal ini akan menentukan kebijakan dan memberikan pengaruh
terhadap pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang digunakan
dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu dengan kepemilikan perusahaan
yangdimiliki oleh direksi semakin meningkat maka keputusan yang diambil oleh
direksi akan cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan
akan merugikan perusahaan. Kepemilikan manajerial dinyatakan dalam rumus
(MOWN).

MOWN =

x 100%
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4. Reputasi Auditor
Reputasi Auditor adalahprestasi dan kepercayaan publik yang disandang
auditor atas nama besar yang dimiliki oleh auditor tersebut berkaitan dengan
penilaian terhadap kualitas auditor dalam melakukan audit. Kualitas audit yang
lebih tinggi dari suatu KAP memperbesar risiko terungkapnya kecurangan
akuntansi (Soselisa, 2008 dalam Wirawan Yasa, 2009).
Reputasi auditor yang diukur dengan variabel dummyyang ditunjukkan
dengan reputasi KAP yang digunakan perusahaan, KAP yang tergabung dalam
The Big Four, maka diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak diaudit
laporan keuangannya oleh KAP yang tergabung dalam The Big Four diberi nilai
0.
Variabel Kontrol
1.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya
perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan
dan nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya pengukuran
perusahaan ini dapat membedakan perusahaan yang termasuk dalam golongan
perusahaan

besar

atau

perusahaan

kecil.Kemampuan

manajemen

untuk

mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi dapat
dipengaruhi oleh besar atau kecilnya perusahaan yang bersangkutan, yang pada
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akhirnya

mampu

untuk

mengoperaasikan

perusahaan

tersebut

dalam

mempengaruhi pendapatan sahamnya.
Ukuran perusahaan = Log Total Aset
2.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang
berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.Profitabilitas
dapat diukur dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan
rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Profitabilitas menggunakan
laba bersih setelah pajak itu dikarenakan laba bersih setelah pajak merupakan
angka terakhir akibat seluruh tindakan perataan laba yang dimana akun-akun luar
biasa lainnya juga dapat digunakan sebagai sarana perataan laba (Assih dan
Gudno, 2000 dalam Subhekti, 2008).
ROA =

3.

Financial Leverage

Financial Leverage adalah penggunaan dana dengan beban tetap yang
bertujuan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa.Financial
Leverage merupakan salah satu faktor penting karena dapat menentukan struktur
modal perusahaan. Financial Leverage merupakan komponen yang diproksikan
dengan debt to equity ratiodan sangat mengutamakan pendanaan hutang yang
dapat menunjukkan persentase ekuitas perusahaan yang didukung oleh hutang.
Bisa disebut juga seberapa besar ekuitas perusahaan dibiayai oleh hutang dan

50

seberapa besar hutang perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan
aset (Kasmir, 2011 dalam Yulia, 2013).
DER =

3.4

Metode Pengumpulan Data
Pengumpula data merupakan proses memperoleh data yang akan diolah

menjadi suatu informasi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pada penelitian
inidata yang digunakan dengan mengumpulkan data empiris dan studi
pustaka.Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data
yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Sedangkan studi
pustaka menggunakan literatur seperti artikel, jurnal maupun literatur lainnya
yang berkaitan dengan topik pembahsasan dalam penelitian ini
3.5

Alat Analisis Data
Metode Statistik Deskriptif
Metode analisis statistik deskriptif merupakan gambaran atau deksripsi

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian secara keseluruhan yang
meliputi minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.
Analisis Regresi Logistik
Metode statistik deskriptif yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah
regresi logistik (logistic regression). Menurut Hair (2006) dan Ghozali (2006)
metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat
kategorikal (nominal atau non metrik) serta memiliki variabel kombinasi antara
metrik dan non metrik seperti halnya dalam penelitian ini.

51

Regresi logistik mempunyai kelebihan dibanding regresi biasa, yaitu dapat
memprediksi besarnya probabilitas atas suatu peristiwa. Teknik analisis ini tidak
memerlukan lagi uji normalitas (Ghozali, 2006).
Persamaan Regresi Logistik
Model regresi logistik dalam penelitian ini sebagai berikut :
= α + β1 RK + β2DI+ β3KM+ β4RA + β5UP + β6PB + β7FL + e

Ln =

Dimana :
Ln

= Log of odds

P

= Probabilitas / kemungkinan melakukan tindakan perataan laba

RK

= Risiko Keuangan

DI

= Dividen

KM

= Kepemilikan Manajerial

RA

= Reputasi Auditor

UP

= Ukuran Perusahaan

PB

= Profitabilitas

FL

= Financial Leverage

e

= Error

Langkah-langkah analisis :
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a. Menilai kelayakan model regresi :
Nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai Chi-square pada
bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow harus menunjukkan angka
probabilitas > 0,05 artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara
klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Hal ini
berarti model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya.
b. Menilai keseluruhan model (overall model fit) :
Dari angka-2 Log Likehood, awal (Block Number = 0) angka -2LL
harus turun pada Block Number = 1. Penurunan ini menunjukkan
bahwa Block Number 1 dari model regresi menjadi lebih baik.
c. Menguji koefisien regresi :
Dengan uji t untuk melihat tingkat signifikansi secara statistik yaitu <
0,05 atau > 0,05.
Uji Hipotesis (Uji t)
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk
menguji apakah secara terpidah variabel independen mampu menjelaskan variabel
dependen secara baik, dengan rumus :

T=
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Keterangan :
T

= Nilai mutlak pengujian

βn

= Koefisien regresi masing-masing variabel

Sβn

= Standar error masing-masing variabel

Jika thitung> ttab, maka hipotesis diterima
Jika thitung < ttab, maka hipotesis ditolak, atau
Berdasarkan probabilitas yaitu dengan membandingkan p-value dengan α (0,05)
yaitu :
Jika probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak, Ha diterima.
Jika probabilitas (p-value) > 0,05 maka H0 diterima, Ha ditolak.
Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) =
0,05.

