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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat diketemukan sumber-sumber data disebut lokasi penelitian 

(Sangadji, 2010: 169). Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ditetapkannya Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan 

mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat 

penjualan saham perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia. Waktu 

penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu 

Mei 2017. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sangadji, 2010: 185). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 hingga 2016.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. 

Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive 

sampling. Teknik ini ditentukan untuk memilih anggota sampel secara khusus 
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berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan oleh peneliti (Trianto, 2015: 55). 
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Kriteria yang digunakan dalam menentukan objek penelitian adalah 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa efek 

Indonesia selama periode 2013 hingga 2016. 

2. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang melaporkan laporan 

keuangan dalam nilai mata uang rupiah (Rp). 

3. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang memiliki data mengenai 

dewan komisaris, kepemilikan institusional, asimetri informasi, dan ukuran 

perusahaan. 

 Berdasarkan dari kriteria diatas, maka perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terpilih sebagai sampel berjumlah 12 perusahaan. Adapun proses 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1 Total perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2013 hingga 2016  

40 

2 Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

yang tidak memiliki data mengenai dewan komisaris, 

komite audit, kepemilikan institusional, asimetri 

informasi, dan ukuran perusahaan. 

 

(28) 

Perusahaan yang menjadi sampel 12 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2017  
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 Berdasarkan proses penentuan sampel diatas, diperolah jumlah sampel 

sebanyak 12 perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang memenuhi kriteria 

penelitian yang terdiri dari: 

Table 3.2 

Sampel Penelitian 

No 
Kode 

 Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 

3 BATA Sepatu Bata Tbk 

4 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 JECC Jemblo Cable Company Tbk 

7 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

8 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

9 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

10 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

11 STAR Star Petrochem Tbk 

12 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2017 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan penulis sebagai pendukung dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

laporan yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lainnya 

(Trianto, 2015: 71). Sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan 

data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, melainkan melalui Biro Pusat Statistik, Jurnal, Laporan tahunan 
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perusahaan dan lain-lain (Sangadji, 2010: 174). Data dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013 sampai 2016. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode observasi non participant, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013:405). 

Data pada penelitian ini termasuk kedalam data panel yaitu penggabungan 

antara time series (data yang dikelompokkan berdasarkan kurun waktu tertentu 

misalnya bulanan, semester atau tahunan) dan cross-section (terdiri dari beberapa 

objek data pada suatu waktu dan oleh karena itu pula data panel memiliki 

beberapa objek dan beberapa waktu (Trianto, 2015: 71). 

Berdasarkan tabel III.2 diatas, periode observasi yang digunakan adalah 

tahun 2013 hingga 2016. Berdasarkan jumlah 12 perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri dengan periode tahun pengamatan 4 tahun maka didapatkan data 

penelitian sebanyak 48 laporan keuangan.  

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai. 

(Wicaksono, 2014). Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk 

diamati. Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam sekelompok itu 

(Sugiyono, 2013). Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 
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atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013).  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis variabel penelitian, 

yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah manajemen laba. Sedangkan variabel independen adalah 

variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Jadi 

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi (Sugiyono, 2013). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, kepemilikan 

institusional, asimetri informasi, dan ukuran perusahaan. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.6.1  Ukuran Dewan Komisaris (X 1) 

 Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan yang di ukur dengan cara menghitung jumlah 

anggota dewan komisaris perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan 

perusahaan (Khoirudin, 2013). Berikut rumus untuk menghitung ukuran dewan 

komisaris. 

Ukuran Dewan Komisaris = ∑ Dewan Komisaris 
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3.6.2 Kepemilikan Institusional (X 2) 

 Kepemilikan Institusional yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh suatu 

institusi dalam perusahaan. Kepemilikan institusional di ukur dengan persentase 

jumlah saham milik institusi terhadap jumlah saham yang beredar dalam 

perusahaan (Wahyuni, 2010). Berikut rumus untuk menghitung kepemilikan 

institusional dalam perusahaan. 

Kepemilikan Institusional = Jumlah Saham Milik Investasi % 

Jumlah Saham Beredar % 

3.6.3 Asimetri Informasi (X 3) 

Penelitian ini mengukur asimetri informasi dengan menggunakan bid ask 

spread, yaitu selisih harga ask tertinggi dan harga bid terendah. Formula untuk 

menghitung asimetri informasi adalah sebagai berikut (Cibro, 2010):  

SPREADit  = (askit – bitit) / {(askit + bidit) / 2} x 100 

Keterangan :   

SPREADit : asimetri informasi 

Askit  : closing harga ask (tawar) tertinggi saham perusahaan i pada hari t 

Bidit  : closing harga bid (minta) terendah saham perusahaan i pada hari t 

3.6.4 Ukuran Perusahaan (X 4) 

 Ukuran perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran 

besar kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur 

dengan Total Asset. 

 Ukuran Perusahaan = log Total Asset  
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3.6.5 Manajemen Laba (Y) 

Manajemen laba merupakan suatu tindakan negatif yang diambil 

manajemen perusahaan dengan cara memanipulasi laba dengan tujuan 

menguntungkan pihak diri perusahaan sendiri. 

Wenimanggau (2016) menyebutkan secara umum terdapat tiga kelompok 

model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran 

yang digunakan yaitu model yang berbasis akrual agregat (aggregate accruals), 

akrual khusus (specific accruals) dan distribusi laba (distribution of earnings). 

Model Healy merupakan model yang relatif sederhana karena 

menggunakan total akrual (total accruals) sebagai proksi manajemen laba. Total 

akrual disini merupakan penjumlahan discretionary accruals dan 

nondiscretionary accruals. Discretionary accruals merupakan komponen akrual 

yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan (discretion) manajerial, 

sementara undiscretionary accruals merupakan komponen akrual yang tidak 

dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajer perusahaan 

(Wenimanggau, 2016). 

 

 Akrual Modal Kerja (t) Akrual modal kerja (t-1) 
 

ML = 
   

- 
 

 

 

    
 

  Penjualan (t)         Penjualan (t-1) 
 

  
 

    
 

Keterangan :  

Akrual Modal Kerja = Laba Bersih Operasi – Aliran Arus Kas Aktivitas Operasi 
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Data akrual modal kerja dapat diperoleh langsung dari laporan arus kas 

aktivitas operasi, sehingga investor dapat langsung memperoleh data tersebut 

tanpa melakukan perhitungan yang rumit. Manajer sebagai pengelola perusahaan 

lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai 

pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. 

Apabila ML positif (ML > 0), maka diasumsikan perusahaan telah 

menerapkan kebijakan manajemen laba dengan cara menaikkan pelaporan laba 

aktual perusahaan, sedangkan apabila ML bernilai negatif (ML < 0) berarti 

perusahaan menerapkan kebijakan manajemen laba dengan cara menurunkan 

pelaporan penerimaan laba aktual perusahaan. ML bernilai nol (ML = 0) berarti 

tidak terjadi manajemen laba (Antonia, 2008 dalam Cibro, 2010). 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

sum, range, kurtosis, dan skewness dalam penelitian (Ghozali, 2013: 19). Dalam 

penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian 

dianalisis dengan teknik analisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menghindari penyimpangan asumsi-asumsi klasik, perlu dilakukan 

uji asumsi klasik. Model asumsi klasik itu adalah:  

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model Regresi yang baik adalah memilki distribusi normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2013:160). Untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau 

tidak, dapat dilihat dari nilai signifikansi Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

residual regresi dan dari analisa grafik, yaitu dengan melihat normal probability 

plot atau histogram. 

-  Jika model regresi memenuhi asumsi normalitas, pada grafik normal plot akan 

terlihat data atau titik menyebar disekitar garis diagonal atau pada grafik 

histogramnya menunjukkan pada distribusi normal. 

-  Jika model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pada grafik normal 

plot, data atau titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, sedangkan grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal. 

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk medeteksi 
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ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam regresi adalah dengan menganalisis 

matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada 

korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan 

adanya indikasi adanya multikolonieritas. 

 Multikolonieritas dapat juga 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. Nilai cut-

off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2013: 105).  

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

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

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteraskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran kecil, sedang dan besar (Ghozali, 2013: 139). 

Untuk mengetahui gejala Heteroskedasitisitas dapat dilakukan dengan 

mengamati grafik Scatter Plot (SP) melalui SPSS. Model yang bebas dari 

Heteroskedasitisitas mempunyai grafik SP dengan pola titik yang menyebar di 

atas sumbu Y. Dasar analisis heteroskedasitisitas adalah: 
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a. Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedasitisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik yang tidak teratur dan berada di 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka 

mengidentifikasikan tidak terjadi heteroskedasitisitas. 

3.7.2.4 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (distribance term) pada periode t 

dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali. 2013: 110). Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi auto 

korelasi bisa digunakan Durbin-Watson (D-W). Sedangkan kaidah keputusan dari 

uji Durbin-Watson (D-W), (Ghozali, 2013: 111) adalah: 

Tabel 3.3 

Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson  

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 ˂ d ˂ dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada krelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali, 2013 
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3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Analisis ini 

dipakai untuk mempermudah melihat sejauh mana hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan regresi 

berganda dengan model sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + Ɛ  

Keterangan:  

Y  = manajemen laba 

α  = konstanta 

β1,2,3,4 = koefisien regresi 

X1  = dewan komisaris 

X2  = kepemilikan institusional 

X3  = asimetri informasi  

X4  = ukuran perusahaan  

Ɛ  = koefisien eror 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen, karena jika R² kecil berarti kemampuan 
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variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya amat terbatas 

(Ghozali, 2013: 97). 

3.7.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya. Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita 

bangun ditolak atau diterima sebagai berikut: 

Jika thitung  <  ttabel  : H0 diterima, artinya Ha ditolak 

Jika thitung  >  ttabel  : H0 ditolak, artinya Ha diterima 

Adapun bunyi hipotesis H0 dan Ha sebagai berikut : 

H0: Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha: Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Trianto, 2015: 

89). 

3.7.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)   

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Kuncoro, 2011: 1). 

Artinya jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka model 

yang digunakan dalam kerangka pikir teoritis layak untuk digunakan, sementara 

jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka model yang 

digunakan dalam kerangka pikir teoritis tidak layak untuk digunakan. 

Jika Fhitung  <  Ftabel  : H0 diterima, artinya Ha ditolak 

Jika Fhitung  >  ttabel  : H0 ditolak, artinya Ha diterima 

 


