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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut sugiyono (2013:80) populasi adalaah wilayah generalissasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan 

LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek  Indonesia (BEI) periode 2014-2016 yang 

disusun berdasarkan laporan keuangan tahunan publikasi pada periode 2014 

sampai dengan 2016 terdaftar di IDX yang terdapat 58 perusahaan di LQ 45. 

Menurut Sugiyono (2012:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatam sama bagi 

setiap unssur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan yang terdaftar di LQ 45 selama tahun 2014-2016. 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-

turut tahun 2014-2016 
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3.1.1 Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang terdapat 

di Bursa Efek  Indonesia (BEI) periode 2014-2016 yang disusun 

berdasarkan laporan keuangan tahunan publikasi pada periode 2014 

sampai dengan 2016 terdaftar di IDX terdapat 58 perusahaan LQ 45 dari 

tahun 2014-2016. 

Tabel 3.1 

Daftar perusahaan dalam LQ 45 pada tahun 2014-2016 

No  Kode Nama Perusahaan 2014 2015 2016 

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk    

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk    

3 ADRO Adaro Energy Tbk    

4 AKRA AKR Corporindo Tbk    

5 ASII Astra Internasional Tbk    

6 BBCA Bank Centra Asia Tbk    

7 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk    

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk    

9 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk  - - 

10 BKSL Sentul City Tbk  - - 

11 BMRI Bank Mandiri (persero) Tbk    

12 BMTR Global Mediacom Tbk    

13 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk    

14 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk    
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15 CTRA Ciputra Development Tbk  - - 

16 EXCL XL Axiata Tbk   - 

17 GGRM Gudang Garam Tbk    

18 HRUM Harum Energy Tbk  - - 

19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk 

   

20 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk    

21 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk    

22 ITMG Indo Tambang Raya Megah Tbk   - 

23 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk    

24 KLBF Kalbe Farma Tbk    

25 LPKR Lippo Karawaci Tbk    

26 LSIP PP London Sumatra Indonesia 

Tbk 

   

27 MAIN Malindo Feedmiil Tbk  - - 

28 MLPL Multipolar Tbk  - - 

29 MNCN Media Nusantra Citra Tbk    

30 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk 

   

31 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk 

   

32 PTPP PP (Persero) Tbk    
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33 PWON Pakuwon Jati Tbk    

34 SMGR Semen Indonesia (persero) Tbk    

35 SMRA Summarecon Agung Tbk    

36 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk  - - 

37 TAXI Express Transindo Utama Tbk  - - 

38 TBIG Tower Bersama Infrastructure 

Tbk 

  - 

39 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk    

40 UNTR United Tractor Tbk    

41 UNVR Unilever Indonesia Tbk    

42 VIVA Visi Media Asia Tbk  - - 

43 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk   - 

44 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk   - 

45 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk    

46 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk 

   

47 INCO Vale Indonesia Tbk    

48 LPPF Matahari Department Store Tbk    

49 SCMA Surya Citra Media Tbk    

50 SRIL Sri Rejeki Isma Tbk -   

51 WTON Wijaya Karya Beton Tbk -  - 

52 HMSP H.M. Sampoerna Tbk -   
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53 MYRX Hanson International Tbk -   

54 ELSA Elnusa Tbk - -  

55 ASRI Alam Sutera Realty Tbk  -  

56 MPPA Matahari Putra Prima Tbk -   

57 SILO Siloam International Hospitals 

Tbk 

-   

58 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk -   

 Sumber : www.saham.ok 

3.1.2 Sampel 

Penelitian ini mengambil sampel dengan purposive sampling yaitu 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI dapat dilihat pada Sampel yaitu 

dengan menetapkan kriteria sampel sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Kriteria Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di LQ 45 selama tahun 2014-2016. 35 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara 

berturut-turut tahun 2014-2016  

(8) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel  27 

Sumber : www.idx.co.id 

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 27 perusahaan dari 58 

perusahaan di LQ 45 yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2016 

sehingga jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 81 ( 27x3 tahun ). 

Adapun perusahaan yang menjadi sampel sebagai berikut : 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No  Kode Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Argo Lestari Tbk 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 

3 ADRO Adaro Energy Tbk 

4 AKRA AKR Corporindo Tbk 

5 ASII Astra Internasional Tbk 

6 BMTR Global Mediacom Tbk 

7 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

8 GGRM Gudang Garam Tbk 

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

11 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

12 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 

13 KLBF Kalbe Farma Tbk 

14 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk 

15 MNCN Media Nusantra Citra Tbk 

16 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

17 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

18 PTPP PP (Persero) Tbk 

19 PWON Pakuwon Jati Tbk 

20 SMGR Semen Indonesia (persero) Tbk 
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21 SMRA Summarecon Agung Tbk 

22 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

23 UNTR United Tractor Tbk 

24 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

25 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

26 INCO Vale Indonesia Tbk 

27 SCMA Surya Citra Media Tbk 

 Sumber : www.saham.ok 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif 

(data dokumenter) berupa data laporan keuangan tahunan 

perusahaan LQ 45 yang ada di BEI pada tahun 2014-2016 yang 

dapat dilihat alam Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan 

(annual report) dan ICMD perusahaan dalam kelompok LQ 45 

yang ada di BEI pada tahun 2014-2015. Data perusahaan kelompok 

LQ 45 diperoleh dari www.idx.com. 

 

 

 

http://www.idx.com/
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang 

berupa tanda-tanda atau konsep obyek penelitian yang dapat diukur dan 

diamati. Sehingga penelitian dapat diketahui hasil penelitian tersebut. 

Selanjutnya untuk memudahkan penelitian dan pengukuran, maka variabel 

dalam penelitian ini didefinisikan dalam bentuk operasional. 

Tabel 3.4 

Definisi Operasional 

No Variabel Jenis 

Variabel 

Definisi Pengukuran Skala 

1 Asimetri 

Informasi 

(X1) 

Independen Suatu keadaan 

dimana manajer 

memiliki akses 

informasi atas 

prospek 

perusahaan yang 

tidak dimiliki 

oleh pihak luar  

perusahaan. 

SPREAD = 

{(aski,t - 

bidi,t)/{(aski,

t + bidi,t)/2} 

x100%  

 

Aprillia 

Yunita Sari 

(2011) 

 

Rasio 

2 Ukuran 

Perusahaan 

(X2) 

Independen Ukuran 

perusahaan  

adalah suatu  

skala, yaitu 

dapat di 

klasifikasikan  

besar kecilnya  

perusahaan  

menurut 

berbagai  

Ukuran 

Perusahaan =  

Ln (Total 

aset)  

Restuwulan 

(2013) 

Rasio 
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cara, antara lain 

total asset,  

log size, nilai 

pasar saham, 

dan lain-lain 

3 Komisaris 

Independen 

(X3)  

Independen anggota dewan 

komisaris yang 

tidak terafiliasi 

dengan 

manajemen, 

anggota dewan 

komisaris 

lainnya,vpemeg

ang saham 

pengendali, dan 

bebas dari 

hubungan bisnis 

atau hubungan 

lainnya yang 

dapat 

mempengaruhi 

kemampuannya 

untuk bertindak 

sematamata 

demi 

kepentingan 

perusahaan 

Proporsi 

dewan 

komisaris 

independen = 

jumlah 

persentase 

dewan 

komisaris 

independen / 

jumlah total 

anggota 

dewan 

komisaris x 

100% 

 

Yoga saseno 

(2011) 

Rasio 

4 Komite 

Audit  

(X4) 

 

Independen komite yang 

dibentuk oleh 

dewan komisaris 

untuk 

melakukan tugas 

pengawasan 

perusahaan 

sampel 

memiliki 

komite audit 

diberi angka 

1, jika tidak 

Nominal 
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pengelolaan 

perusahaan.  

 

memiliki 

komite audit 

diberi angka 

0 

 

Yoga saseno 

(2011) 

5 Manajemen 

Laba 

(Y) 

Dependen Campur tangan 

manajemen 

dalam proses 

pelaporan 

keuangan 

dengan tujuan 

untuk 

menguntungkan 

dirinya sendiri 

Manajemen 

Laba (ML) 

= Akrual 

Modal 

Kerja (t) / 

Penjualan 

periode (t) 

 

Feramon 

dela (2010) 

Rasio 

 Sumber : Penelitian Terdahulu  

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskripstif digunakan untuk menganalisis dan 

menyajikan data kuantitatif dengan tujuan mengatuhui gambaran 

perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016:19). 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang 

memenuhi syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan 

pengujian asumsi klasik untuk pengujian statistik. Tujuan dari uji 

asumsi klasik ini yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari regresi 

berganda apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan dari asumsi 

klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu : uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji 

multikolinearitas. 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode 

regresi, variable terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Model regresi yang 

baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data berdistribusi 

normal atau tidak uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

analisis grafik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

B. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara 

kesalahan penggangu dari suatu observasi lainnya. Uji ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara 
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kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, diukur 

dengan menggunakan statistik Durbin Waston (DW). Jika angka D-

W diantara 1,55 sampai 2,46 berarti tidak ada autokorelasi 

(Algifari, 1997).  

Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin Watson 

(DW test). Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu 

batas bawah (dl) dan batas atas (du). H0 diterima jika nilai Durbin-

Watson lebih besar dari batas atas nilai Durbin-Watson pada tabel. 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

dengan menggunakan tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2016:108):  

1. Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autokorelasi positif.  

2. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada autokorelasi positif.  

3. Jika 4 – dl < d < 4, maka tidak ada korelasi negatif.  

4. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, maka tidak ada korelasi negatif.  

5. Jika du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi positif     

atau negatif. 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 
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satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisidas digunakan metode grafik Glejser. 

Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak 

terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:73).  

D. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas/independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali,2006).  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 

dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan lawannya 

nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi yang 

terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10. 

 

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini adalah menggunakan model regresi berganda. 

Menutur Indrianto dan Bambang (1999) analisi regresi berganda 

(Multiple Regression Analysis) merupakan ekstensi dari metode 

regresi dalam analisis yang pada umumnya digunakan untuk 
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menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Untuk mengelolah data digunakan sotfwer program statistic 

SPSS dengan memasukkan semua data dan variabel dengan tingkat 

keyakinan / degree of freedom (df) = 95% dan error = 5% . 

Dengan persamaan sebagai berikut : 

 Y = a + β1. X1 + β2.  X2 + β3. X3+ β4. X4     

Keterangan : 

Y  : Manajemen Laba 

X1  : Asimetri Informasi 

X2  : Ukuran Perusahaan 

X3  : Komisaris Independen 

X4  : Komite Audit 

a  : Konstanta   

   : Error 

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linier 

berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang 

dilakukan secara parsial (Uji t), secara menyeluruh atau simultan 

(Uji f). 
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A. Uji Regresi Parsial (Uji T) 

Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

variabel-variabel secara individual terhadap variabel 

independen. 

Untuk t test  

H0 ditolak apabila t hitung > t tabel (df = n-1) 

H0 diterima apabila t hitung < t tabel (df = n-1) 

Asumsi yang diperlukan dalam hal ini adalah taraf 

nyata (α) sebesar 5%. 

B. Uji Simultan (Uji F) 

 Pengujian Analysis of Varians (ANOVA) yang 

ditemukan oleh Fisher (selanjutnya disebut Uji-F) 

merupakan analisis yang menjelaskan seberapa besar 

variansi yang bisa dijelaskan oleh model (sum of square 

regression) dan variansi yang tidak dapat dijelaskan oleh 

model (sum of square residual). 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : metode pooled least square 

H1 : metode fixed effects 

Tolak H0 jika        >        

Sehingga jika nilai perhitungan F-stas lebih besar 

dari F pada table maka dapat digunakan metode fixed 

effects dalam melakukan estimasi. Selanjutnya pengujian 
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ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

variabel independen secara keseluruhan (bersama-sama) 

terhadap variabel dependen. 

  Untuk F test  

  H0 ditolak apabila t hitung > t tabel 

   H0 diterima apabila t hitung < t tabel 

Asumsi dasar yang digunakan adalah taraf nyata (α) 

sebesar 5%. 

C. Koefisien Determinasi Adjusted R
2
 

Nilai koefisien adjusted R
2
 dimaksudkan untuk 

mengetahui presentase besarnya pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

untuk menunjukan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Adjusted R
2
 

adalah determinasi yang disesuaikan, yang artinya besarnya 

pengaruh variabel bebas yang telah disebabkan dari 

pengaruh error term secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen.  

Data dalam penelitian ini akan diolah dengan 

menggunakan program  Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Hipotesis dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang 

bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan 
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hipotesis dilakukan berdasarkan t-test dan F-test untuk 

menguji signifikansi variabel–variabel independen terhadap 

variabel dependen. 


