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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

 Objek penelitian pada penelitian ini merupakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2013-2017. Data 

penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur pada masing-masing website perusahaan tersebut dan situs Bursa efek 

Indonesia yakni www.idx.co.id. Perusahaan yang digunakan adalah sebanyak 56 

perusahaan. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena 

merupakan salah satu sektor yang banyak mendukung perekonomian negara dan 

banyak diminati investor sebagai tempat untuk berinvestasi.  

 Populasi pada penelitian ini menggunakan rentang waktu 5 tahun karena 

digunakan sebagai dasar perhitungan manajemen laba yang mana membutuhkan 

data berupa time series. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini 

kurang relevan apabila diaplikasikan pada perusahaan dengan sektor lain karena 

pengambilan objek penelitian yang berupa populasi pada perusahaan manufaktur 

saja. 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Pada penelitian 

ini, menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen. Manajemen laba 

diproksikan dengan discretionary accruals (DA). Terdapat beberapa cara untuk 

http://www.idx.co.id/
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mengukur discretionary accruals, salah satunya adalah Modified Jones Model 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a.  Menghitung total akrual 

 𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 

b. Menghitung nilai accruals dengan persamaan regresi linear sederhana

 
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
=∝ 1 (

1

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) 

 Keterangan : 

 TACt : Total Accrual perusahaan i pada periode t 

 At-1 : Total asset untuk sampel perusahaan i pada tahun t-1 

 REV : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

 PPEt : Aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan t 

c. Menghitung nilai nondiscretionary accrual (NDA) 

 
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
=∝ 1 (

1

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡−∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) +∝ 3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) 

 Keterangan : 

 NDAt : nondiscretionary accruals pada tahun t 

 REV : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahunt 

 REC : Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

 Alfa : diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals 

d. Menghitung nilai discretionary accruals: 

 𝐷𝐴𝑖𝑡 =
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
− 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 

 Keterangan: 

 𝐷𝐴𝑖𝑡 : Discretionary accruals pada perusahaan i pada tahun t 
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3.2.2 Variabel Independen 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebagai sebab timbul atau perubahan dari variabel dependen 

(Sugiyono, 2011). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

3.2.2.1 Financial Distress 

 Variabel ini diukur menggunakan metode altman (Z-Score) untuk 

mengetahui keadaan keuangan perusahaan. 

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2𝑇1 + 1,4𝑇2 + 3,3𝑇3 + 0,64𝑇4 + 0,999𝑇5 

T1 =
Modal Kerja

Total Aset
 

T2 =
Laba ditahan

Total Aset
 

T3 =
Laba sebelum bunga dan pajak (𝐸𝐵𝐼𝑇)

Total aset
 

T4 =
Nila pasar ekuitas (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)

Total Hutang
 

T5 =
Penjualan

Total aset
 

3.2.2.2 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya 

untuk menghasilkan laba. Pada penelitian ini proksi pengukuran profitabilitas 

menggunakan Return on Assets (ROA). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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3.2.2.3 Pajak Badan 

 Pengukuran pajak badan menggunakan besarnya pajak penghasilan badan 

yang akan dikeluarkan pada tahun atau periode tersebut. 

3.2.2.4 Persentase Saham Publik 

 Persentase saham publik menunjukkan besaran saham yang dimiliki oleh 

publik. Kepemilikan saham publik ini dapat disajikan dalam bentuk persentase 

(Santoso, 2015). 

3.2.2.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perushaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang diukur 

menggunakan total aset. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 

logartma dari total aset 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑂𝐺(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

3.3 METODE ANALISIS 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Berikut ini adalah model persamaan regresi : 

3.4 TEKNIK PENGUJIAN DATA DAN HIPOTESIS 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui secara umum gambaran variabel-variabel yang akan diolah dalam 

sebuah penelitian. Pada analisis ini dapat diketahui nilai maksimum, minmum, 

mean, dan standar deviasi. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji Asumsi klasik merupakan prasyarat sebelum dilakukannya uji regresi 

linier berganda. Pada penelitian ini akan dilakukan uji normalitas, heteroskedasitas, 

dan multikoliniearitas. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Terdapat berbagai metode 

untuk melakukan uji ini, namun pada penelitian ini akan menggunakan 

Kolmogorov-smirnov 

3.4.2.2 Uji Heteroskedasitas 

 Uji Heteroskedasitas merupakan uji yang digunkaan untuk mengetahui 

apakah suatu data penelitian berifat heterogen atau homogen. Sedangkan penelitian 

yang baik adalah data yang terbebas dari gejala heteroskedasitas atau yang bersifat 

homoskedasita. Pada penelitian ini akan digunakan Uji Glejser untuk menguji 

heteroskedasitas. 

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji Multkolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk menegtahui 

apakah variabel-variabel yang akan diteliti memiliki hubungan atau kolinieritas. 

Sebaiknya data yang digunakan tidak mengalami gejala multikolinieritas. Jika 

mengalami maka sebaiknya variabel tersebut dibuang atau dikeluarkan dari model 

regresi. 
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3.4.3 Uji Model 

3.4.3.1 Adjusted R Square 

 Adjusted R Square merupakan kemampuan dari variabel-variabel 

independen  dalam menjelaskan variabel dependen (Hadi, 2017). Dalam uji ini juga 

dapat diketahui seberapa besarkan kkontribusi variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. 

3.4.3.2 Signifikansi F 

 Uji Signifikansi F digunakan untuk mengetahui tingkat kesalahan model 

yang digunakan. Semakin kecil nilai signifikansi F maka semakin kecil pula tingkat 

kesalahan model yang harus ditanggung oleh peneliti (Hadi, 2017) 

3.4.3.3 Missing Variable 

 Missing Variable dapat diketahui dengan cara melihat nilai signifikansi 

pada intercept uji-t atau konstanta dari uji t. Pada dasarnya nilai ini tidak boleh 

bernilai signifikan atau kurang dari 0,05 karena nilai ini digunakan untuk melihat 

seberapa besarkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai tersebut signifikan maka dapat disimpulkan bahwa adanya variabel-

variabel penting dan berpengaruh namun tidak dimasukkan dalam model regresi. 

3.4.3.4 Uji-t 

 Uji-t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. penelitian ini 

menggunakan pedoman p-value yang dikutip dalam (Hadi, 2019), dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kriteria Probability Value 

P-Value Arti 

> 10% Tidak signifikan 

5% - 10% Signifikan Lemah 

1% - 4,99% Signifikan Moderat 

< 1 % Signifikan Kuat 

  Sumber : (Hadi, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


