
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Ruang Lingkup penelitian 

Peneliti bermaksud untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel 

independen jenis perusahaan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas 

dan financial leverage terhadap variabel dependen tindakan perataan laba. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif dan perusahaan 

keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

3.2  Metode Penentuan Sampel 

Adapun kriteria dalam penentuan sampel yang akan digunakan diantaranya 

adalah:  

1. Seluruh perusahaan Otomotif dan perusahaan Keuangan pada sektor 

Bank yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2017.  

2. Perusahaan tidak berubah sektor dan tidak delisting selama periode 2014-

2017.  

3. Perusahaan sampel memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap. 

Adapun jumlah sampel yang masuk dalam kriteria penelitian ini yaitu: 

Tabel III.1 

Penentuan Sampel 

Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah perusahaan keuangan dan otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017 
220 

Perusahaan yang berubah sector dan delisting pada periode penelitian 

yaitu 2014-2017 
(44) 

Perusahaan sampel yang tidak memiliki semua data yang diperlukan 

secara lengkap selama periode penelitian 
(92) 

Jumlah sampel yang akan diteliti 84 

 

38 
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Berikut ini merupakan nama perusahaan otomotif dan perusahaan 

keuangan yang dijadikan sampel pada penelitian ini: 

Tabel III.2 

Sampel penelitian 

NO. 
KODE 

PERUSAHAAN 
NAMA PERUSAHAAN JENIS PERUSAHAAN 

1 ASII 
PT. Astra International Tbk Perusahaan Otomotif 

2 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk Perusahaan Otomotif 

3 IMAS 
PT. Indomobil Sukses 

International Tbk 

Perusahaan Otomotif 

4 INDS PT. Indospring Tbk Perusahaan Otomotif 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk Perusahaan keuangan 

7 BBNI 
Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 

Perusahaan keuangan 

8 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 

Perusahaan keuangan 

9 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 

Perusahaan keuangan 

10 BDMN Bank Danamon Tbk Perusahaan keuangan 

11 BEKS 

Bank Pundi Indonesia Tbk 

(d.h Bank Eksekutif 

Internasional Tbk) 

Perusahaan keuangan 

12 BJBR Bank Jabar Banten Tbk Perusahaan keuangan 

13 BJTM 
Bnak Pembangunan Daerah 

Jatim Tbk 

Perusahaan keuangan 

14 BKSW 

Bank QNB Indonesia Tbk 

(d.h Bank QNB Kesawan Tbk 

d.h Bank Kesawan Tbk) 

Perusahaan keuangan 

15 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk Perusahaan keuangan 

16 BNGA 
Bank CIMB Niaga Tbk 

(d.h Bank Niaga Tbk) 

Perusahaan keuangan 

17 BNII 

Bank Maybank Indonesia Tbk 

(d.h BII Maybank Tbk 

d.h Bank Internasional 

Indonesia Tbk) 

Perusahaan keuangan 

18 BNLI 
Bank Permata Tbk 

(d.h Bank Bali Tbk) 

Perusahaan keuangan 

19 BTPN 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Tbk 

Perusahaan keuangan 

20 MEGA Bank Mega Tbk Perusahaan keuangan 

21 SDRA 

Bank Woori Saudara Indonesia 

1906 Tbk 

(d.h Bank Himpunan Saudara 

1906 Tbk) 

Perusahaan keuangan 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Selain itu peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan 

memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti melalui 

berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi maupun situs dari internet. Ini 

dikarenakan kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder. 

 

3.4 Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen, yaitu Variabel yang dipengaruhi atau tergantung 

oleh variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Tindakan Perataan Laba. Tindakan Perataan Laba diuji dengan 

indeks Eckel. Indeks Eckel menggunakan Coefficient Variation (CV) 

variabel penghasilan dan variabel penghasilan bersih. Adapun perhitungan 

indeks eckel dirumuskan sebagai berikut : 

 Indeks Perataan Laba   = 
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Keterangan :  

ΔI : Perubahan Laba dalam suatu periode  

ΔS : Perubahan pendapatan dalam suatu periode 

CV  : Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan 

nilai yang diharapkan. 

Apabila CV ∆I > CV ∆S, maka perusahaan tidak digolongkan 

sebagai perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba. 

Jadi,  CV ΔI  = Koefesien variasi untuk perubahan laba 

CV ΔS = Koefisien variasi untuk perubahan pendapatan 

Sehingga, CV ΔI atau CV ΔS dapat dihitung sebagaiberikut :  

CV ΔI dan CV ΔS         =      √
          x  

   
 

Keterangan : 

Δx =  perubahan laba (I) atau pendapatan (S) 

Δ ̅ =  rata-rata perubahan laba (I) atau pendapatan (S) 

n  =  banyaknya tahun yang diamati. 

Berdasarkan penjelasan diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa: 

a) Jika nilai Indeks Eckel = 1, maka perusahaan tidak melakukan perataan 

laba dan diberi simbol 0.  

b) Jika nilai Indeks Eckel < 1, maka perusahaan melakukan praktik 

perataan laba dan diberi simbol 1, Menurut (Suwito dan Arleen,2005). 
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3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis perusahaan, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan financial leverage. 

a. Jenis perusahaan 

Variabel jenis usaha yang akan di teliti dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan perusahaan 

keuangan pada sektor perbankan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel jenis perusahaan ini diukur menggunakan variabel dummy, 

dimana perusahaan otomotif di beri nilai 1, dan perusahaan keuangan 

pada sektor perbankan diberi nilai 0.  

b. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara 

lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada 

dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan 

perusahaan kecil (small firm).  

 Variabel ukuran perusahaan menggunakan total aktiva sebagai 

alat ukur suatu perusahaan, karena nilai total aktiva yang disajikan 

secara historis dianggap lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan cara :  

Ukuran Perusahaan (Size) = Ln Total Aktiva 
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c. Umur perusahaan 

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, 

berkembang dan bertahan. Pada variabel umur perusahaan dihitung 

mulai dari perusahaan tersebut terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia 

hingga penelitian ini dilakukan. 

d. Profitabilitas 

Variabel ini dihitung dengan menggunakan Return On Assets 

(ROA). Dimana ROA menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang ada dalam perusahaan. Dengan rumus 

pengukuran rasio sebagai berikut : 

    
                  

            
 

e. Financial leverage 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara 

total hutang dengan total modal sendiri (ekuitas). Makin tinggi Debt to 

Equity Ratio maka akan menunjukkan semakin besarnya modal 

pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan aktiva perusahaan. Rumus 

untuk mencari debt to equity ratio sebagai berikut: (Brigham dan 

Houston ,2006:306). 

    
            

             
 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel dependen dan 

variabel independen dalam perusahaan tersebut digambarkan dalam 

tabel operasional variabel seperti berikut ini: 
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Tabel 3.3 

Operasional Variabel 

 

Variabel Pengertian Variabel Indikator Skala 

X1: Jenis 

Perusahaan 

Perusahaan merupakan suatu 

kesatuan teknis yangbertujuan 

menghasilkan barang atau 

jasa. Perusahaan juga disebut 

sebagai tempat 

berlangsungnya proses 

produksi yang 

menggabungkan faktor-faktor 

produksi untuk 

mengembangkan barang dan 

jasa.Dalam hal ini dpilih 

perusahaan otomotif dan 

perusahaan keuangan pada 

sektor perbankan yang telah 

terdaftar di bursa efek 

indonesia.  

Diukur menggunakan 

variabel Dummy. 

Rasio 

X2: Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah 

suatu skala atau nilai dimana 

perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar 

kecilnya berdasarkan total 

aktiva, log size, nilai saham, 

dan lain sebagainya. 

SIZE= Ln Total aktiva 

(Log Netral Total Aktiva) 

Rasio 

X3: Umur 

Perusahaan 

Umur perusahaan adalah 

lamanya sebuah perusahaan 

berdiri, berkembang dan 

bertahan.  

diukur sejak pertama kali 

terdaftar di BEI 

Rasio 

X4: 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan 

selama periode tertentu dalam 

menghasilkan laba. 

ROA=
                  

            
 

Rasio 

X5: 

Financial 

Leverage 

Financial Leverage adalah 

rasio nilai buku seluruh utang 

terhadap total aktiva. 
DER = 

            

             
 

Rasio 

Y: Perataan 

laba 

Perataan laba merupakan 

normalisasi laba yang 

dilakukan secara sengaja 

untuk mencapai trend atau 

tingkat yang diinginkan. 

Indeks Eckel   = 
      

     
 

Rasio 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji 

hipotesis adalah  dengan menggunakan uji deskriptif dan uji hipotesis dengan 

menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS.  

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan juga nilai standar deviasi dari 

data yang telah di peroleh. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji 

statistik berjenis parametik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi 

normal, maka di gunakan uji statistik nonparametik (Sofiyan 

Siregar,2015). 

Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan alat Uji Statistik normal probability plot. Jika residual 

berada pada garis diagonal atau mendekati berarti residual tersebut 

terdistribusi secara normal. Namun jika residual terletak menyebar 

menjauhi garis diagonal berarti data tersebut tidak terdistribusi 

secara normal. 
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3.5.2.2  Uji Multikolinieritas 

Uji moltikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal.Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol.  

Multikolineritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 

variabel independen menjadi variabel  dependen dan diregres 

terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF= 1/Tolerance). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multolinearitas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF<10. Setiap 

peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat 

ditolerir. Sebagai contoh nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat 

kolonieritas 0,95. Walaupun multikolineritas dapat dideteksi dengan 
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nilai Tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui 

variabel-variabel independen manakah yang saling berkolerasi. 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Durbin Watson (OW-Test). Aturan pengujiannya adalah: 

a. Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif. 

b. Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negative. 

c. Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2, maka tidak ada 

autokorelasi. 

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedasitisitas. 

Dasar analisis yang digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas adalah: 

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

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedasitisitas. 
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b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang ada menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi  

heteroskedasitisitas. 

3.5.3 Model Analisis 

Untuk menguji hipotesis Pengaruh Jenis Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Financial Leverage 

terhadap Tindakan Perataan Laba digunakana Analisis Regresi Berganda. 

Persamaan Regresi Linear Berganda adalah: 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3++b4X4+b5X5+e 

Dimana: 

Y : Tindakan Perataan Laba 

a : Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 : Koefisien Regresi 

X1 : Jenis Perusahaan 

X2 : Ukuran Perusahaan 

X3 : Umur Perusahaan 

X4 : Profitabilitas 

X5 : Financial Leverage 

e : Standar eror (Penyimpangan yang mungkin terjadi 

yaitu, yaitu sebesar 0,05) 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 0,95 

atau a = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t lebih kecil 

dari 0,05, maka dinyatakan signifikan pada taraf kesalahan 5%. Ini berarti 



 49 

bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar nilai 

koefisien regresi masing-masing variabel bebas, Supranto (2000) dalam 

Andreas Dwi Setiawan (2011). 

3.5.4 Teknik Analisis 

3.5.4.1 Uji T 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan 

rata-rata dua kelompok  sampel  terhadap  variabel dependen. Uji t  

dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara kedua 

kelompok sampel yaitu jenis perusahaan otomotif dan perusahaan 

keuangan pada sektor perbankan yang berpengaruh terhadap 

tindakan tindakan perataan laba. Apabila thitung lebih kecil dari 

ttabel  (thitung < ttabel), maka H0 diterima. Sedangkan apabila 

thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel), maka H0 ditolak. 

Untuk menghitung thitung digunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

  
 

Dimana: 

t : thitung yang diperoleh 

b : bobot regresi 

sb : Standar deviasi dari variabel bebas 

Pengukuran Hipotesis: 

a. H0 : β1 : β2 : β3 = 0, maka tidak ada pengaruh secara parsial 

antara variabel bebas X1, X2, X3 terhadap variabel terikat Y 



 50 

b. H0 : β1 : β2 : β3 ≠ 0, maka ada pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas X1, X2, X3 terhadap variabel terikat Y 

c. Level of significant (a) sebesar 5% 

d. Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas)  

Jika p < 0,05, maka H0 diterima  

Jika p > 0,05, maka H0 ditolak. 

3.5.4.2 Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Keputusan diambil berdasarkan tingkat signifikansi 5 % adalah 

dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Apabila 

Fhitung lebih besar dari F-tabel maka hipotesis altematif tersebut 

diterima,  sedangkan apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka 

hipotesis alternatif ditolak. 

3.5.4.3  Uji Determinasi (R
2
) 

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar 

persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Dimana kriteria 

pengujian determinasi ini adalah jika (R
2
) sama dengan 0, maka 

tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R
2 

sama dengan 1, maka persentanse sumbangan pengaruh diberikan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian menjelaskan 

100% variasi variabel. 

 


