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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan perbankan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018 dan listing 

selama periode penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode purposive sampling yang berarti sampel akan dipilih sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan, kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan 

tahunan dan laporan keuangan selama tahun 2014-2018. 

2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang disajikan dalam mata 

uang Rupiah pada tahun 2014-2018. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2018. 

4. Perusahaan yang memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Data sekunder murupakan data yang didapatkan 

secara tidak langsung, data dari laporan keuangan tahunan perusahaan didapat dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di unduh melalui website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan juga dari website masing-masing 

perusahaan. 

  

http://www.idx.co.id/
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3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah manajemen 

laba. Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu 

dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi 

yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu (Healy dan Wahlen, 1999 

dalam Sulistyanto, 2008). Untuk mengukur manajemen laba dilakukan dengan 

menggunakan proksi discretionary accrual dengan menggunakan Modified Jones 

Model karena berdasar Dechow et al. (1995). Model ini lebih baik dibanding model 

Jones standar dalam mengukur kasus manipulasi pendapatan. Perhitungan 

manajemen laba dengan discretionary accrual sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai total akrual dengan formulasi :   

TAit = NIit – CFOit 

2. Menentukan nilai parameter 𝛽₁ , 𝛽₂ , dan 𝛽₃  menggunakan Jones Model  

dengan formulasi :  

TAit = 𝜷₁  + 𝜷₂   Δ REVit + 𝜷₃ PPEit + e 

3. Kemudian untuk menskalakan data, semua variabel tersebut dibagi dengan  

aset tahun sebelumnya (TAit-1)  

TAit/TAit-1 = 𝜷₁ (1/TAit-1) + 𝜷₂  ( Δ REVit/TAit-1) + 𝜷₃ (PPEit/TAit-1) + e 

4. Menghitung nilai NDA dengan formulasi :   
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NDAit = 𝜷₁ (
𝟏

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
) +  𝜷₂  (

𝚫𝐑𝐄𝐕𝐢𝐭−𝚫𝐑𝐄𝐂𝐢𝐭

𝐓𝐀𝐢𝐭−𝟏 
+  𝜷₃(

𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
) 

Menentukan nilai akrual diskresioner dengan menggunakan formulasi:   

DAit =  
𝑻𝑨𝒊𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕−𝟏
− 𝑵𝑫𝑨𝒊𝒕 

Keterengan: 

DAit  : Discretionary accrual perusahaan i pada periode t  

NDAit   : Non Discretionary accrual perusahaan i pada periode t  

NIit   : Net income perusahaan i pada periode t  

TAit  : Total accrual perusahaan i pada periode t  

CFOit  : Aliran arus kas operasi perusahaan i pada periode t  

TAit-1  : Total aktiva perusahaan i pada periode t  

∆REVit : Perubahan penjualan perusahaan i pada periode t  

PPEit  : Aktiva tetap perusahaan i pada periode t  

∆RECit : Perubahan piutang perusahaan i pada periode t 

 

 Nilai DAit bernilai positif berarti terdapat indikasi bahwa perusahaan 

tersebut melakukan manajem laba dengan peningkatan laba atau income increasing, 

dan bila DAit bernilai negatif maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan 

manajemen laba dengan menurunkan laba atau income decreasing. 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini ada 5 macam variabel yaitu sebagai berikut: 

3.3.2.1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam 

penelitian ini profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio ROA (return 

on assets). ROA diukur dengan rumus sebagai berikut: 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐞𝐭
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3.3.2.2. Leverage 

Leverage adalah rasio yang menunjukan proporsi atas penggunaan hutang 

untuk membiayai investasinya. . Dalam penelitian ini leverage dapat diukur dengan 

menggunakan rasio DER (debt to equity ratio). DER diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

DER = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

3.3.2.3. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi kecil atau besarnya 

perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Ukuran perusahaan diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

Size = Ln (Asset) 

Keterangan: 

Size  : Ukuran perusahaan  

Ln : Logaritna natural  

Asset  : Total aset perusahaan 

 

3.3.2.4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh intitusi 

yang terdiri dari  perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa 

lainnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan badan hukum lainnya. Dalam 

penelitian ini kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

KI = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

  



42 
 

3.3.2.5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak-pihak manajemen perusahaan, seperti dewan direksi maupun manajer. Dalam 

penelitian ini kepemilikan manajerial dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

KM = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

3.4. Metode Analisis Data 

Data penelitian diolah dengan program Software Statistical Product and 

Servuce Solution (SPSS) versi 25. Dalam penelitian ini metode analisis yang 

digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, dan uji hipotesis. 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut  Ghozali  (2018) mengemukakan  bahwa Uji  normalitas bertujuan  

untuk  menguji suatu model  regresi,  variabel  pengganggu  atau residual  

memiliki  distribusi  normal.  Untuk  menguji normalitas  data dilakukan   

dengan   uji kolmogorov-smirnov : 

 Jika signifikansi ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

 Jika signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Ghozali  (2018) mengemukakan   bahwa uji   multikolinearitas bertujuan   

untuk   menguji   apakah   model   regresi   ditemukan   adanya korelasi  antar  

variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara yang  dapat  digunakan 

untuk  mendeteksi  multikolinearitas dilakukan  dengan  melihat  nilai Variance  

Inflation  Factor (VIF)  dan nilai Tolerance.  Jika  nilai VIF kurang  dari  10  

serta  angka tolerance lebih  dari  0,10  maka  dalam  model  regresi  tidak  

mengalami  masalah multikoloneritas dan layak digunakan untuk peramalan. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut   Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan   

pengganggu pada perode t dengan kesalahan penganggu  pada  perode  t-1  

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini autokorelasi diuji dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW Test).  
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Tabel 3.1  Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson) 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018) mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas   

bertujuan untuk menguji   apakah   dalam   model regresi  terjadi  ketidaksamaan  

varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut   

homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut  heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Metode untuk mendeteksi hoteroskedastisitas melalui 

pengujian dengan Scatter Plot, yaitu: 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, lalu menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 
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 Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.4.3. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

antara variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan terhadap manajeman laba sebagai 

variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dinyatakan dalam bentuk: 

Y= α + 𝜷₁ X₁  + 𝜷₂ X₂  + 𝜷₃ X₃  - 𝜷₄ X₄  - 𝜷₅ X₅  + є 

Keterangan: 

Y  : Manajemen Laba  

X₁  : Profitabilitas  

X₂  : Leverage 

X₃  : Ukuran Perusahaan  

X₄   : Kepemilikan Institusional 

X₅  : Kepemilikan Manajerial 

α : Konstanta  

𝜷₁ -₅ : Koefisien Regresi 

є : Kesalahan (error) 

 

3.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut Ghozali (2018) 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 
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(2018) 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. 

3.4.5. Uji Hipotesis  

 

Uji Signifikan Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian: 

 Jika nilai sig. ≤ 0.05 dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi maka 

Ho ditolak. Berarti variabel independen berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

 Jika nilai sig. ≥ 0.05 dan koefisien regresi tidak seusai dengan yang diprediksi 

makan Ho diterima. Berarti variabel independent tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

3.4.6. Hipotesis Operasional 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Ho₁  ; ß₁  ≤ 0 : Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 
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Ha₁  ; ß₁  > 0 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

2. Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Ho₂  ; ß₂  ≤ 0 : Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Ha₂  ; ß ₂ > 0 : Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ho₃  ; ß₃  ≤ 0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

Ha₃  ; ß₃  > 0 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Ho₄  ; ß₄  ≥ 0 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Ha₄  ; ß₄  < 0 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Ho₅  ; ß₅  ≥ 0 : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Ha₅  ; ß₅  < 0 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

 

 

 


