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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 dan listing selama periode 

penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih atas dasar 

karakteristik sampel dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI dan menerbitkan laporan keuangan auditan secara konsisten dan 

lengkap dari tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan periode yang 

berakhir 31 Desember selama periode 2011-2015. 

3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak keluar 

atau delisting dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2015 

4. Menerbitkan laporan tahunan dalam mata uang Rupiah secara berturut-

turut pada tahun 2011-2015 

5. Memiliki data yang dibutuhkan  untuk mengetahui perhitungan-perhitungan 

yang diperlukan dalam penelitian, 
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3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

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

sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diungkapkan oleh perusahaan 

manufaktur dan telah diaudit. Pengumpulan data diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

mempengaruhi laporan keuangan baik melalui metode akuntansinya, 

menyembunyikan informasi yang seharusnya disajikan pada laporan keuangan demi 

mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam penelitian ini manajemen laba 

diproksikan dengan discretionary accruals dengan menggunakan Modified Jones 

Model. Menurut Prambudi dan Sumantri (2014) perhitungan  ini  dinilai lebih baik 

daripada menggunakan model lainnya. Untuk mengukur discreatonary accruals 

mengacu pada penelitian Dechow et al. (1995). Perhitungan manajemen laba dengan 

discretionary accruals sebagai berikut: 

 

Nilai Total Accrual (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

(Ordinary Least Square) sebagai berikut: 

 

TAC= Nit – CFOi 

TAit/Ait-1 = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆Revt/Ait-1) + β3 (PPEt/Ait-1) + ε 
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Menggunakan  koefisien  regresi  diatas  nilai  non  discretionary  accruals (NDA) 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

Selanjutnya DA dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

DAit = Discretionary Accruals perusahaan I pada periode ke-t  

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan I pada periode ke-t  

TAit = Total Akrual perusahaan i pada periode ke-t 

Nit       = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFOit  = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke-

t Ait-1  = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1 

∆Rev    = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke-t     

PPEt     = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke-t 

∆Rect    = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke-t  

Ε           = Error 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Leverage 

Rasio leverage marupakan rasio yang digunakan dalam melakukan 

perhitungan atas asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

Apabila nilai Leverage perusahaan semakin tinggi maka pembiayaan atas asset yang 

dimiliki oleh perusahaan memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutang. Dalam 

DAit = TAit/Ait-1– NDAit 

NDAit = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆Revt/Ait-1– ∆Rect/Ait-1) + β3  (PPEt/Ait-1) 
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penelitian ini rasio leverage diukur menggunakan Debt to Total Asset. Penelitian 

yang dilakukan oleh Gu at al (2002), Tumirin (2003) dan Saputra (2003) mengukur 

leverage menggunakan rumus Debt to Total Asset berikut : 

 

 

 

 

3.3.2.2 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio dalam menghitung kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan serta mengetahui efektifitas 

perusahaan dalam mengelola asetnya menjadi laba. Penelitian ini menggunakan 

rasio profitabilitas adalah Return on Asset. Penggunaan rumus ini berdasar pada 

hasil yang akan diperoleh dari rumus ini. Apabila nilai Return on Asset sebuah 

perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut efektif dalam mendapatkan 

keuntungan atas asset yang dimilikinya. Untuk itu manajemen akan menunjukkan 

kepada investor atas kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dari 

penggunaan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut dapat  menjadi 

pesan kepada investor bahwasannya manajemen memiliki kinerja yang baik dan 

dapat menarik investor untuk menginvestasikan modalnya.  

Penelitian Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) mengukur ROA 

dengan rumus sebagai berikut: 

     

𝐷𝑒  𝑜 𝑇𝑜  𝑒 = Total Utang itTotal Asset it  

𝑅 = 𝐿  𝑒 ℎ 𝑒 𝑒 ℎ Total Asset  
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3.3.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut seringkali digunakan untuk 

mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan karena semakin besar aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula perputaran uang di perusahaan 

tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin 

dikenal oleh masyarakat (Nasution dan Setiawan, 2007). 

Dalam penelitian Jao dan Pagalung (2011), ukuran perusahaan diukur dari 

jumlah total asset yang dimiliki oleh perusahaan sampel karena total aset 

mencerminkan besarnya ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Karena dispersi untuk 

total aset tinggi sehingga digunakan logaritma natural untuk mengantisipasinya. 

 

  

3.3.2.4 Volatilitas Penjualan  

Volatilitas penjualan adalah derajat penyebaran penjualan atau indeks 

penyebaran distribusi penjualan perusahaan. Dechow and Dechev (2002); Cohen 

(2003); Francis et al. (2004); Pagalung (2006) mengukur volatilitas penjualan 

perusahaan menggunakaan rumus : 

 

 

 

𝑽 𝒍𝒂 𝒍 𝒂  𝒆 𝒂𝒍𝒂 =   𝐞 𝐚 𝐚  𝐞 𝐚 𝐚 𝟓 𝐚  𝐚  𝐚 𝐚  

Size = Ln Total Assets 
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Penjualan it = Penjualan perusahaan mulai tahun 2011-2015 

Total Aktiva it = Total Aktiva perusahaan i tahun t 

3.4 Hipotesis Operasional 

3.4.1 Leverage 

Leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. 

Ho1 ; β1≤0 : Leverage tidak berpengaruh positif terhadap praktik 

manajemen laba. 

Ha1 ; β1>0 : Leverage berpengaruh positif terhadap praktik 

manajemen laba. 

3.4.2 Profitabilitas 

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. 

 

Ho2 ; β2≥0 : Profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap praktik 

manajemen laba. 

Ha2 ; β2<0 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik 

manajemen laba. 

3.4.3 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. 

Ho3 ; β3≥0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap 

praktik manajemen laba. 

Ha3 ; β3<0 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik 

manajemen laba. 
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3.4.4 Volatilitas Penjualan 

Volatilitas penjualan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba 

Ho4 ; β4≤0 : Volatilitas penjualan tidak  berpengaruh  positif terhadap 

praktik manajemen laba. 

Ha4 ; β4>0 :Volatilitas penjualan berpengaruh positif terhadap praktik 

manajemen laba. 

 

3.5    Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, 

harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 

model regresi benar–benar menunjukkan adanya hubungan antar variabel 

penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokolerasi. 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2012). Proses uji normalitas data dilakukan dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan melihat angka 

probabilitasnya dengan ketentuan:  

1) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05; distribusi adalah tidak normal.  
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2) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05; distribusi adalah normal. 

 Selain uji K-S, normal tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat plot 

grafik histogram, hanya gambar grafik kadang-kadang dapat menyesatkan karena 

kelihatan distribusinya normal tetapi secara statistik sebenarnya tidak normal 

(Ghozali, 2012). 

 

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2012). 

Untuk menguji multikolinearitas, maka dapat dilakukan pengujian dengan 

menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan, yaitu:  

1) Apabila memiliki nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10;  

2) Mempunyai angka Tolerance  > 0,10; dan 

3) Jika kedua kriteria di atas terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa variabel-

variabel independen tidak memiliki masalah multikolinearitas.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen (Ghozali, 2012). 

 

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskeditas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedatisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 
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2011:139). Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini 

menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (SRESID). 

dengan residualnya (ZPRED). Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik 

tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas 

dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.5.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model  regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t–1 (periode 

sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Hal ini sering di temukan pada data time series (Ghozali, 

2011:110). 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

menggunakan Uji Durbin – Watson (DW test). Menurut (Ghozali, 2011:111) Uji 

Durbin – Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocor intercept relation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta)    

dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi ( r = 0)  

Ha   ada autokorelasi (r =  0) 
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3.5.2 Analisis Statistik 

3.5.2.1 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah regresi berganda (multiple regression). Analisis regresi 

berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu 

leverage, kualitas audit, ukuran perusahaan dan volatilitas penjualan terhadap 

manajeman laba sebagai variabel dependen. Adapun model penelitian untuk 

menguji hipotesis 1 sampai 5 adalah sebagai berikut: 

Y=α+β1X1-β2X2-β3X3+β4X4 +є 

Keterangan: 

Y     : Manajemen Laba 

X1    :Leverage 

X2   : Profitabilitas 

X3   : Ukuran Perusahaan 

X4   : Volatilitas Penjualan 

α    : Konstanta 

β1-4 : Koefisien Regresi 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 

3.5.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011:99). 

Kriteria pengujian : 
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 Jika nilai p value < α, Ho ditolak dan Ha gagal ditolak, hal ini 

berarti bahwa ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

 Jika nilai p value > α, Ho gagal ditolak dan Ha ditolak, hal ini 

berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinan (R2) 

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien Determinasi (Uji R²) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel–variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

Lebih lanjut Ghozali (2011:97) menjelaskan kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen  yang  dimasukkan  kedalam  model.  Setiap  tambahan  satu   

variable independen,  maka  R²  pasti  meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel    

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada 

saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted 

R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahakan kedalam 

model. 


