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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Dalam Peneitian ini, peneliti menggunakan jenis Eksplanatori yaitu 

melanjutkan penelitian terdahulu dengan memperkuat atau menolak penelitian 

tersebut, yang menggunakan pendekatan kuantitatif  Pendekatan kuantitatif  yaitu 

penelitian dengan data yang berbentuk angka  dengan menghitung data – data untuk 

memecahkan masalah Sugiyono (2013). Data diperoleh yaitu data laporan 

keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari www.idx.co.id. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah yang bersifat general yang terdiri dari objek atau 

subjek dengan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013: 80). Penelitian ini 

menggunakan populasi dari Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi di dalam penelitian Sugiyono (2010:118). Penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur pada penelitian ini adalah untuk 

homogenitas data dan perusahaan manufaktur mewakili sebagian besar perusahaan 

yang listed di BEI. 
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3.3 Teknik Pengambilan Sampel dan Ruang Lingkup penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan 

cara pengambilan subjek yang tidak didasari dengan strata, random atau daerah 

tetapi didasari dengan kriteria tertentu, maka ditetapkan beberapa sampel 

berdasarkan kriteria tertentu yang disebut dengan teknik purposive (Arikunto, 

2010:139).Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

periode 2014 – 2018. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur adalah 

karena pada perusahaan manufaktur lebih tinggi untuk indikasi 

melakukan manajemen laba karena memiliki kecenderungan leverage 

yang lebih tinggi daripada perusahaan non manufaktur, hal ini akan 

berdampak pada profit yang diperoleh, selain itu ukuran perusahaan  

dan kepemilikan manajerial akan memperkuat monitoring perusahaan 

yang pada akhirnya berdampak pada manajemen laba perusahaan 

manufaktur. 

2. Perusahaan yang memiliki data lengkap periode 2014 – 2018 

3. Perusahaan yang memiliki data  t-1, dengan alasan untuk perhitungan 

manajemen laba membutuhkan data t-1. 

Penelitian ini mencakup objek tentang perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI 2014 – 2018, dan memiliki data – data lengkap tentang 

variabel yang mempengaruhi yaitu profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial, 

dan ukuran perusahaan. 
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Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

No Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1. 
Perusahaan 

manufakturdi BEI 
137 139 141 140 140 697 

2. 

Data laporan 

tahunan 

tidakdapat diakses 

(3) (1) (1) (1) (11) (17) 

3. 
Data Keuangan 

tidakdalam rupiah 
(27) (27) (29) (28) (27) (138) 

4. 
Data tidak 

tersedia untuk t-1 
0 0 0 0 0 0 

 
Total sampel: 107 111 111 111 102 542 

5. 
Data tidak normal 

manajemen laba 
(14) (19) (24) (12) (11) (80) 

6. 

Data normal 

untuk manajemen 

laba 

93 92 87 99 91 462 

7. 
Data tidak normal 

hipotesis 
(53) (44) (42) (53) (40) (232) 

8. 
Total sampel 

diolah 
40 48 45 46 51 230 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder karena data yang 

diperoleh merupakan kumpulan data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang 

– orang terdahulu.Data sekunder data yang digunakan adalah informasi tentang 

laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI periode 2014 – 

2018 yang diperoleh dari (www.idx.co.id). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yaitu dengan mengutip catatan tentang peristiwa yang sudah pernah terjadi, gambar 

http://www.idx.co.id/
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– gambar, buku monografi. Dengan teknik dokumentasi, peneliti mengutip catatan 

dari hasil penelitian terdahulu. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Dalam definisi ini, variable digunakan untuk menjadi alat ukur untuk 

mengetahui apakah hasil pengukuran tersebut baik atau buruk. Di dalam definisi 

operasional terdapat dua variable yaitu variable independen dan variable dependen . 

3.6.1 Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh faktor – faktor 

lain. Variabel yang dimiliki adalah manajemen laba, dimana manajemen laba 

memiliki arti pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan 

khusus. Metode yang digunakan untuk menghitung manajemen laba menggunakan 

discretionary accrual (DAC) yang dihitung menggunakan model Jones yang 

dimodifikasi (Dechow et al, 1995) dalam (Praditia,2010) yaitu : 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur 

dengan menggunakan discretionary accruals (DA). 

a. Mengukur total accruals dengan menggunakan metode Jones yang 

dimodifikasi. 

Total accruals (TAC) = laba bersih – arus kas operasi 

b. Setelah itu menghitung nilai total accruals yang diestimasi dengan persamaan 

regresi OLS: 

1,/ tiit TATAC =α1(TA 1, ti )+β1(   )/ 1,tiit TASAL β2 ittiit TAPPE  )/( 1,
 

Notasi:  

itTAC  = total accruals perusahaan i pada periode t 

1, tiTA  = total asset perusahaan i pada periode t-1 
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itSAL  = perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t 

itPPE  = property, plan and equipment perusahaan i pada periode t 

α1              = konstanta 

β1, β2 = koefisien regresi  

c. Menghitung non discretionary accruals 

 )/(2]/)[(1)(1 1,1,1,   tiittiitittiit TAPPETARECSALTAaNDA   

Notasi: 

  
itNDA   = non discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

  
itREC  = perubahan piutang bersih perusahaan i pada periode t 

  α1, β1, β2 = jitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada  

     perhitungan total accruals 

 

d. Menghitung discretionary accruals 

)/(2]/)[(1)(1/ 1,1,1,1,   tiittiitittitiitit TAPPETARECSALTAaTATACDA 

 

Notasi: 

  
itDA  = discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

 
itTAC  = total accruals perusahaan i pada periode t 

 
itNDA  = non discretionary perusahaan i pada periode t 

 
1, tiTA  = total asset perusahaan i pada periode t 

 

3.6.2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variable yang mempengaruhi variable 

lain. Penelitian ini menggunakan variable Komite Auditor dan Kepemilikan 

Manajerial. 
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a. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah sebuah gambaran tentang kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan (Kasmir, 2014). 

ROA =  

b. Leverage 

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan 

yang memiliki biaya (beban tetap), yaitu perbandingan antara total 

utang dengan total aset, dengan maksud agar meningkatkan 

keuntungan potensial pemegang saham (Brigham dan Houston, 2010). 

DAR =Total Utang  

          Total Aset  

c. Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai pengelola 

perusahaan, juga sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham yang 

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku 

oportunistik manajer akan meningkat (Putu, 2014) 

KM =  

d. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, 

logaritma natural (LN) size, penjualan dan nilai pasar saham 

(Riyanto, 2010) 

Size =  
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3.7.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis 

kuantitatif dengan melakukan perhitungan angka – angka dalam data dan 

menggunakan metode statistic dengan bantuan SPSS. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan uji asumsi 

klasik 

 

3.7.1 Analisis statistik 

Gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. Standar deviasi, maksimum dan minimum 

menunjukkan hasil analisis terhadap dispersi data. (Ghozali, 2005). 

 

3.7.2. Uji asumsi klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui variable independen dan 

dependen berdistribusi normal atau tidak. Metode statistik yang digunakan 

untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji kolmogorof- 

Smirnov. Jika nilai signifikasi dari hasil kolmogorof – Smirnov > 0,05 

maka normalitas terpenuhi. 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel- variabel bebas dalam suatu model regresi 
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linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variable - variabel 

bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya menjadi terganggu. metode statistik yang digunakan adalah 

dengan variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara variabel- 

variabel bebas, yaitu jika nilai Tolerance kurang dari 1 dan VIF kurang 

dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas 

 

3. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul jika terdapat kesalahan dari model yang 

diamati tidak memilki varians yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Artinya setiap observasi memiliki reliabilitas yang 

berbeda akibat perubahan kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum 

dalam spesifikasi model (Kuncoro, 2007:96). Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas dengan hasil jika 76 signifikansi 

hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (Sig. <0,05) maka persamaan regesi 

tersebut mengandung heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi 

5. Analisis  Regresi Berganda 
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Regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh 

dari variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel 

terikatnya (Purwanto dan Suharyadi, 2009:236). Dalam penelitian ini, 

regresi berganda digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara 

manajemen laba (variabel dependen) dengan Profitabilitas, Leverage, 

Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel yang 

mempengaruhi (variabel independen). Adapun model penelitiannya 

adalah: 

DA= α + β1PF + β2LE + β3KM + β4UK+ ε  

Keterangan : 

DA = discretionary accrual 

α = konstata 

β1,β2,β3,β4 = koefesien regresi 

PF= profitabilitas 

LE = leverage 

KM = kepemilikan manajerial 

UK = ukuran perusahaan 

ε = error 

 

3.7.3. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari Goodness of fitnya. Uji satatistik F pada dasarnya menunjukkan 
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apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Model fit dilakukan dengan uji F, dengan 

kriteria: 

a. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka model dikatakan fit. 

b. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka model dikatakan tidak fit. 

 

2. Uji T 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α). 

1. H1,H3, H4 dapat diterima apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat 

signifikansi (α) dan bernilai negatif.  

2. H1,H3, H4 tidak dapat diterima apabila nilai probabilitas (sig.) > 

tingkat signifikansi (α) dan bernilai positif.  

3. H2 dapat diterima apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat 

signifikansi (α) dan bernilai positif.  

4. H2 tidak dapat diterima apabila nilai probabilitas (sig.) > tingkat 

signifikansi (α) dan bernilai negatif.  


