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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan angka dari hasil observasi dengan maksud untuk menjelaskan 

fenomena dari observasi Sugiyono (2012:30). Penelitian ini menggunakan 

data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat 

memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, dengan pola hubungan 

penelitian yang digunakan yaitu hubungan sebab akibat. Maksud dari 

penelitian ini adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan atau 

mengetahui data-data atau sumber-sumber secara lengkap dan tepat dalam 

pencapaian penelitian. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2012:215)populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sub sektor consumer goods industry yang terdaftar di 

BEI. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015-2016 berupa 

laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur go 

public dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia  
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Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Menurut Narbuko dan Achmadi (2007:116) purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-

sifattertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri 

atausifat-sifat dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.Jadi ciri-ciri 

atausifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan 

kunciuntuk pengambilan sampel. Perusahaan yang menjadi sampel 

berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2016. 

2. Perusahaan sampel memiliki dan mengeluarkan secara berturut –turut 

laporan keuangan yang telah di audit selama periode tahun 2015-2016. 

3. Perusahaan sampel menampilkan informasi mengenai total aktiva, jumlah 

kewajiban dan ekuitas, serta informasi terkait bonus bagi karyawan dalam 

laporan tahunan secara berturut-turut selama periode tahun 2015-2016. 

4. Disajikan dalam mata uang rupiah. 

Berdasarkan kriteria sampel yang telah di tetapkan diatas dari 39 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia sub sektor consumers goods 

industry diperoleh 22 perusahan yang memenuhi kriteria selama dua periode 

yaitu pada tahun 2015- 2016 dengan total sampel 44 sampel dari 22 

perusahaan selama 2 tahun.Dari total sampel diatas adapun perusahaannya 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang menjadi  

Sampel Penelitian Tahun 2015-2016 

 

 

No 

 

Kode Perusahaan 

 

Nama Perusahaan 

1. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (S) 

2. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (S) 

3. GGRM Gudang Garam Tbk. 

4. HMSP Hm Sampoerna Tbk. 

5. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (S) 

6. INAF Indofarma (Persero) Tbk. (S) 

7. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. (S) 

8. KICI Kedaung Indah Can Tbk. (S) 

9. KLBF Kalbe Farma Tbk. (S) 

10. LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. (S) 

11. MBTO Martina Beto Tbk. (S) 

12. MERK Mersck Tbk. (S) 

13. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

14. MRAT Mustika Ratu Tbk. (S) 

15. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. (S) 

16. RMBA Bentol Internasioanal Investama Tbk. 

17. ROTI Nipon Indosari Corpindo Tbk. (S) 

18. SIDO Industry Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk. (S) 

19. STTP Siantar Top Tbk. (S) 

20. TCID Mandom Indonesia Tbk. (S) 

21. UNVR Uniliver Indonesia Tbk. (S) 

22. WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

Sumber: Hasil pengolahan data  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulakan dari sumber-

sumber yang telah ada.Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan peneliti yang terdahulu.Data sekunder disebut juga data yang 

telah ada yang telah tersedia.  
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Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan yang 

menyajikan data kepemilikan saham manajemen dan data harga saham selama 

periode pengamatan. Serta laporan keuangan selama tahun 2015-2016 berupa 

neraca, laporan laba rugi, arus kas, dipergunakan untuk mengetahui 

manajemen laba serta studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori yang 

melatarbelakangi penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada laporan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang diperoleh melalui Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) dan juga 

melalui situs www.idx.co.id dan dari Indonesian capital market Directory 

(ICMD) yang diterbitkan oleh Institute for Economic and financial Research 

(ECFIN) tahun 2016. 

 

3.4  Variabel Penelitian dan Variabel Operasional 

3.4.1 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2012:38) menyatakan, variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu kondisi 

dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan 

keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, menaikkan, dan 

menurunkan pelaporan laba.  

Manajemen laba yang diproyeksikan kedalam discretionary accruals 

dan dihitung dengan menggunakan Model De Angelo (1986) dalam  

mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang nondiscretionary mengikuti pola 
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random walk. Dengan demikian tingkat akrual yang nondiscretionary 

perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang 

nondiscretionary pada periode ke t-1. Jadi, selisih total akrual antara periode t 

dan t-1 merupakan tingkat akrual discretionary. Dalam model ini, De Angelo 

menggunakan total akrual t-1sebagai akrual nondiscretionary.langkah-

langkahya sebagai berikut : 

DAit = (TAit – TAit-1)/A it-1 

Keterangan : 

DAit : Discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t 

TAit : Total accruals perusahaan i pada periode ke t 

TA it-1 : Total accruals perusahaan i pada periode ke t-1 

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

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah informasi 

asimetri, kepemilikan manajerial, profitabilitas dan biaya politik. 

a. Informasi Asimetri  

Setyaningrum (2011)  dalam Yogi Rizal (2015) menyatakan bahwa 

informasi asimetri muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan 

pemegang saham dan stakeholder lainnya. Jensen dan Meckling (1976) 

dalam Anisa Mayusti (2014) menambahkan bahwa jika kedua kelompok 

(agent dan principal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya 
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memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk 

meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk 

kepentingan principal. Penelitian ini mengukur informasi asimetri dengan 

menggunakan relative bid-ask spread yang dioperasionalisasikan sebagai 

berikut: 

SPREAD = (aski,t – bidi,t)/{(aski,t +bidi,t)/2}×100 

Keterangan : 

aski,t : harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada periode t 

bidi,t : harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi padaperiode t 

b. Kepemilikan Manajerial  

Junaidi (2006) dalam Sila Prakasa (2016 ) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Konflik kepentingan 

antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan 

manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Anggraini, 2006). Dalam hal 

ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya 

dibandingkan kepentingan perusahaan. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang 

beredar, atau dapat dituliskan sebagai berikut : 

MGR = (%) kepemilikan saham manajemen dari total saham perusahaan 
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c. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam kaitanya 

dengan manajemen laba profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk 

melakukan manajemen laba. karena jika profitabilitas yang didapat 

perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan tindakan 

manajemn laba untuk menyelamatkan kinerjanya dimata pemilik. Faktor 

yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk melakukan 

manajemen laba dapat diukur dengan. Nilai profitabilitas dapat diukur 

dengan : 

    
                         

          
       

d. Kepemilikan Keluarga 

Menurut Castaneda (2007) melaporkan bahwa keterlibatan 

keluarga yang tinggi menyebabkan hal yang kritis akan berpengaruh pada 

kontrol perusahaan, di mana pemilik sering mendistribusikan saham non-

voting dan menciptakan piramidal struktur kepemilikan untuk memperoleh 

dana. DaDalt (2009) berpendapat bahwa kepemilikan keluarga memiliki 

kemungkinan lebih rendah untuk mengelola pendapatan sehingga akan 

menimbulkan terjadinya kecurangan atau manajemen laba. Dalam hal ini 

perusahaan keluarga menurunkan keungkinan untuk memanfaatkan 

kemakmuran dari pemegang saham lainnya melalui manipulasi 

pendapatan guna untuk mengambilahli kekayaan pemegang saham. 
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e. Biaya Politik 

Biaya politik  yang diperkenalkan oleh teori akuntansi positif 

menyatakan bahwa distribusi kekayaan politik yang digunakan oleh 

otoritas politik mempengaruhi kebijakan akuntansi dalam suatu 

perusahaan (Watts dan Zimmerman,1986). Dengan demikian, perusahaan 

ini cenderung menggunakan  pilihan akuntansi yang ada untuk 

menurunkan pendapatan, agar untuk mengurangi biaya politik sehingga 

mencegahnya terjadinya transfer kekayaan Secara khusus. Berdasarkan 

penelitian terdahulu ,variabel biaya politik diproyeksikan dengan ukuran 

perusahaan, dimana ukuran perusahaan ini diukur dengan menggunakan 

hasil logaritma dari total aset perusahan. 

 

3.5 Analisis Pengujian Hipotesis  

Menurut Suliyanto (2011:229) pada analisis statistik, data dapat 

dikumpulkan dari waktu kewaktu pada satu objek yang sering disebut dengan 

data runtun waktu (time series). Namun demikian data juga dapat 

dikumpulkan dari beberapa objek pada satu waktu, disebut sebagai data silang 

waktu (cross section).Jika data time series dan cross section digabungkan 

maka disebut dengan panel data. Dengan demikian panel data dapat kita 

definisikan sebagai data yang dikumpulkan dari beberapa obyek dengan 

beberapa waktu. Dengan demikian regresi panel data adalah regresi yang 

menggunakan panel data atau pool data yang merupakan kombinasi dari data 

time series dan data cross section.Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model regresi panel data dengan formula sebagai berikut: 
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Y  = βo + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + μit 

Y = Discretionary Accrual 

βo = konstanta 

β1- β = Koefisien Regresi 

X1  = Informasi Asimetri 

X2  = Kepemilikan Manajerial 

X3  = Profitabilitas 

X4 = Kepemilikan Keluarga 

X5 = Biaya Politik 

μ  = error 

i  = unitcross section 

t  = periode waktu 

Data panel (pooled data) berhubungan langsung dengan individu 

perusahaan sepanjang waktu, maka akan bersifat heterogen dalam unit 

tersebut. Data panel lebih memberikan data yang informatif, lebih bervariasi, 

rendah tingkat kolinearitas antar variabel, lebih besar degree offreedom dan 

lebih efisiensi.  

a.  Uji t  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingan t hitung dan t 

tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. 

Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang 

diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai 
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signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan 

ditolak atau dikatakan tidak signifikan. 

b.  Uji F  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung >F tabel, maka 

model regresi yang digunakan adalah signifikan. Pada penelitian ini, 

model regresi yang digunakan dikatakan variabel independennya 

mempengaruhi secara signifikan variabel dependen apabila kolom 

signifikansi (%) < (5%). 

c.  Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) adalah koefisien yang menunjukkan 

persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Persentase itu menunjukkan seberapa besar variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependennya. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan 

baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Pengolahan data 

penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS 

(StatisticalProduct and Service Solution)  
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3.6  Metode Analisis Data  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis, 

yaitu: 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki disribusi normal. Uji t dan uji f 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi 

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil 

Ghozali (2013:160). Model yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal . Deteksi normalitas dapat dilihat normal atau tidaknya 

residual dapat dilihat dari grafik normal propability plot dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik dan juga menggunakan uji 

non-parametrik  Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan 

membuat hipotesis : 

H0  : Data residual berdistribusi normal. 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan K-S ini adalah dengan melihat nilai 

probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel ini tidak berdistribusi secara 

normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas di atas 0,05 maka HA ditolak yang 

berarti variabel terdistribusi secara normal (Ghozali,2013 :160). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2013:103) karena data yang digunakan adalah data 

sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian 

atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi 
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klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Multikolinearitas 

Pengujian asumsi kedua adalah uji multikolinearitas 

(multicollinearity) antar variabel-variabel independen yang masuk ke 

dalam model. Metode untuk mendiagnosa adanya multicollinearity 

dilakukan dengan uji Varience inflation factor (VIF) yang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

VIF = 1/Tolerance 

Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas (independent 

variable) terjadi persoalan multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 

Pengujian asumsi ketiga adalah heteroskedastisitas 

(heteroscedasticity) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas, dalam hal ini akan dilakukan dengan cara melihat 

grafik Scatterplot. Jika dalam grafik terlihat ada pola tertentu seperti titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang,melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, untuk mengetahui ada tidaknya 
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heteroskedastisitas dapat juga dengan melakukan Uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen dengan persamaan regresi : 

| Ut | = α + βXt + vt 

Xt = Variabel independen yang diperkirakan mempunyai hubungan erat 

dengan variance (δ2) 

vt = Unsur kesalahan  

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen yang berupa nilai absolut residual, maka ada indikasi 

terjadi Heteroskedastisitas dan sebaliknya jika variabel independen tidak 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut 

residual, maka dapat dikatakan tidak terjadi Heteroskedastisitas 

c. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ada beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atautidaknya autokorelasi, 

salah satunya adalah uji Durbin – Watson (D-W test). Untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan besaran 

nilai Durbin - Watson dengan patokan, tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada 

autokorelasi positif 

Tolak 0 < d <dl 

Tidak ada 

autokorelasi positif 

No desicion d ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

Negatif 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 

Negatif 

No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada 

Autokorelasi, Positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali (2013:111) 

 

 

 

 

 


