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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu: 

1. Perusahaan terdaftar di BEI tahun 2016-2020. 

2. Tidak termasuk dalam asuransi dan keuangan. 

3. Laporan keuangan dapat diakses.  

4. Data variabel dibutuhkan tersedia. 

 Dalam tabel 3.1. di bawah ini dijelaskan mengenai prosedur pemilihan 

sampel penelitian. Pertama, menentukan jumlah semua perusahaan go public yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2020, kecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang 

asuransi dan keuangan. Perusahaan industri ini memiliki karakteristik yang 

berbeda dibanding dengan perusahaan lain. Kedua, mengeluarkan laporan 

keuangan perusahaan yang tidak bisa diakses dari sumber yang digunakan. 

Ketiga, mengeluarkan laporan keuangan perusahaan yang tidak menyediakan data 

variabel dibutuhkan. Akhirnya didapatkan jumlah sampel akhir sebesar 2.229 data 

yang terdiri dari 416 data di tahun 2016, 450 data di tahun 2017, 496 data di tahun 

2018, 534 data di tahun 2019 dan 333 data di tahun 2020. 
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Tabel 3.1. Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 
Semua perusahaan go public yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2020 
516 553 608 663 670 3010 

2 Perusahaan bidang asuransi dan keuangan -90 -93 -97 -100 -103 -483 

2 Laporan keuangan tidak dapat diakses  -3 -1 -3 -19 -220 -194 

3 Data variabel dibutuhkan tidak tersedia -7 -9 -12 -10 -14 -52 

 416 450 496 534 333 2.229 

Data outlier      -169 

Sampel      2.060 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2021) 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Laporan keuangan perusahaan go public yang terdaftar di IDX tahun 2016-2020 

dari: http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangan 

dantahunan.aspx. atau masing-masing website perusahaan emiten. 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur maturitas hutang, 

yaitu komposisi antara hutang jangka panjang dalam total hutang perusahaan.  

DEBTMAT = 
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

Keterangan: 

DEBTMAT = Debt Maturity (Struktur Maturitas Hutang) 

Struktur maturitas hutang diukur dengan rumus proporsi hutang jangka 

panjang dengan total hutang dari Abadi et al. (2013). 
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3.3.2. Variabel Independen  

1. Manajemen Laba  

Manajemen laba akrual adalah manajemen laba ketika manajer dapat 

memilih kebijakan akuntansi dari standar akuntansi berlaku, umum terjadi 

karena memilih kebijakan yang memaksimalkan utilitas perusahaan. 

Manajemen laba diukur dengan rumus Modified Jones dari Rey et al. 

(2020).  

Pengukuran total accruals (TAC) dengan rumus: 

TACit = NIit - CFOit 

Nilai total accrual (TAC) diestimasi dengan rumus persamaan regresi: 

TACit / TAit-1 = β0 (1 / TAit-1) + β1 (ΔREVt / TAit-1) + β2 (PPEt / TAit-1) + e 

Dengan menggunakan nilai dari koefisien regresi di atas, nilai non 

discretionary accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus: 

NDAit = β0 (1 / TAit-1) + β1 [(ΔREVt - ΔRECt) / TAit-1]+ β2 (PPEt / TAit-1) 

Nilai discretionary accruals (DA) dapat dihitung dengan rumus: 

DAit = TACit / TAit-1 – NDAit 

Keterangan: 

DAit = discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit = non discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t 

TACit = total accruals perusahaan i pada periode ke t 

NIit = laba bersih sebelum pajak perusahaan i pada periode ke t 

CFOit = aliran kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t 

TAit-1 = total aset perusahaan i pada periode ke t-1 

ΔREVt = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 
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PPEit = aset tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRECt = perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t  

e = error terms 

Nilai discretionary accruals selanjutnya diabsolutkan karena yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah besaran dari manajemen laba dan bukan 

arahnya (positif atau negatif).  

2. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya 

perusahaan.  

SIZE = Ln (Total Aset) 

Keterangan: 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

Ln = Logaritma Natural  

Ukuran perusahaan diukur dengan rumus logaritma natural total aset dari 

Rey et al. (2020). 

3. Maturitas Aset  

Maturitas aset adalah derajat fleksibilitas aset tetap dalam menghasilkan 

kas.  

ASMAT = 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan : 

ASMAT = Asset Maturity (Maturitas Aset) 

Maturitas aset diukur dengan rumus proporsi aset tetap dengan total aset 

dari Taleb dan Shubiri (2011). 
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4. Leverage  

Leverage adalah rasio yang mengukur jumlah hutang perusahaan terhadap 

total aset.  

DAR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan: 

DAR = Debt to Asset Ratio (Leverage) 

Leverage diukur dengan rumus debt to asset ratio dari Rey et al. (2020). 

 

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). 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah ada tidaknya keadaan terjadinya 

kesalahan varian yang konstan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser. 

Jika nilai signifikan masing-masing variabel independen > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas menguji apakah terjadi korelasi di antara variabel-

variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance 

value dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance> 0,1 dan 

nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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3. 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. Jika nilai Durbin-Watson 

berada di antara du dan 4-du maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

3.4.2. Uji Model Fit (Uji F) 

Uji model fit bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibangun 

tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Perhitungan statistik 

disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya < 0,05 (Ghozali, 2009). 

 

3.4.3.  Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, jika mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

 

3.4.4.  Uji Hipotesis  

 Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan model: 

DEBTMATit = β0+ β1DAit+ β2SIZEit + β3ASMATit + β4DARit +e  

DEBTMAT = Struktur Maturitas Hutang 
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DA = Manajemen Laba  

SIZE = Ukuran Perusahaan 

ASMAT = Maturitas Aset 

DAR = Leverage 

E = Error 

1. Jika nilai sig < 0,05 maka H1 diterima, artinya manajemen laba 

berpengaruh terhadap struktur maturitas hutang. 

2. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β2> 0 maka H2 diterima, artinya ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang. 

3. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β3> 0 maka H3 diterima, artinya maturitas 

aset berpengaruh positif terhadap struktur maturitas hutang. 

4. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β4< 0 maka H4 diterima, artinya leverage 

berpengaruh negatif terhadap struktur maturitas hutang. 
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