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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014:13) menyatakan bahwa 

metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Sementara menurut Suharsimi Arikunto (2013:27) menjelaskan 

penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 

tahun 2014-2016 selama periode pengamatan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

sampel. Pada penelitian, peneliti mengambil data dari laporan keuangan tahunan 

yang diperoleh disitus internet yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat 

diakses melalui www.idx.co.id.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2014:193) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

http://www.idx.co.id/
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adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara teknik 

dokumentasi, mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari media internet 

dengan cara mendownload laporan tahunan perusahaan manufaktur melalui situs 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan alamat website www.idx.co.id. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:80), definisi populasi adalah sebagai berikut 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan pengertian di atas, bahwa 

populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek 

atau subjek tetentu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 .   
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Tabel 3.1 

Populasi 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2014-2016 

No Kode Saham Nama Emiten 

1. ADRO Adaro Energy Tbk 

2. ARII   Atlas Resources Tbk 

3. ATPK  Bara Jaya Internasional Tbk 

4. BSSR  Baramulti Suksessarana Tbk 

5. BYAN  Bayan Resources Tbk 

6. BRAU  Berau Coal Energy Tbk 

7. BORN  Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 

8. BUMI  Bumi Resources Tbk 

9. DEWA  Darma Henwa Tbk 

10. DOID  Delta Dunia Makmur Tbk 

11. GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 

12. DSSA  Dian Swastatika Sentosa Tbk 

13. FIRE  Alfa Energy Investama Tbk 

14. GEMS  Golden Energy Mines Tbk 

15. HRUM  Harum Energy Tbk 

16. ITMG  Indo Tambangraya Megah Tbk 

17. KKGI Resources Alam Indonesia Tbk 

18. MBAP  Mitrabara  Adiperdana Tbk 

19. MYOH  Samindo Resources Tbk 

20. PTRO  Petrosea Tbk 

21. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

22. SMMT  Golden Eagle Energy Tbk 

23. TKGA  Pertama Prima Sakti Tbk 

24. TOBA  Toba Bara Sejahtera Tbk 

25. APEX  Apexindo Pratama Duta Tbk 

26. ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 

27. BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 

28. ELSA  Elnusa Tbk 

29. ENRG  Energi Mega Persada Tbk 

30. ESSA  Surya Esa Perkasa Tbk 

31. MEDC  Medco Energi Internasional Tbk 

32. PKPK  Perdana Karya Perkasa 

33. RUIS  Radiant Utama Interinco Tbk 

34. ANTM  Aneka Tambang (Persero) Tbk 
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35. CITA  Cita Mineral Investindo Tbk 

36. CKRA  Cakra Mineral Tbk 

37. DKFT  Central Omega Resources Tbk 

38. INCO  Vale Indonesia Tbk 

39. MDKA  Merdeka Copper Gold Tbk 

40. PSAB  J Resources Asia Pasifik Tbk 

41. SMRU  SMR Utama Tbk 

42. TINS  Timah (Persero) Tbk 

43. CTTH  Citatah Tbk 

44. MITI  Mitra Investindo Tbk 

45. AKKU  Alam Karya Unggul Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:81) teknik sampling adalah teknik pengambilan 

sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik non probability sampling. Menurut Sugiyono (2016:82) definisi non 

probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel.  

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono 

(2016:85) pengertian purposive sampling adalah purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel 

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


   44 
 

dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan, oleh karena itu 

penulis memilih teknik purposive sampling. Adapun kriteria-kriteria yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:  

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2016. 

2. Perusahaan  Pertambangan periode 2014-2016 yang secara berturut-turut 

mempublikasikan laporan tahunan  (annual report). 

3. Perusahaan pertambangan yang memperoleh laba positif selama periode 

pengamatan yaitu tahun 2014-2016. 

Selanjutnya secara lebih rinci kriteria untuk pengambilan sampel tersebut 

adalah:  

Tabel 3.2 

Proses Pemilihan Sampel 

No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah Perusahaan 

1 
Seluruh Perusahaan Pertambangan dari berbagai 

sektor yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2016 

45 

2 

Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten 

menerbitkan laporan keuangan selama periode 

2014-2016 

(6) 

3 

Perusahaan Pertambangan yang mengalami 

kerugian selama periode pengamatan yaitu tahun 

2014-2016 

(21) 

 Jumlah sampel yang digunakan 18 

 

Berdasarkan data diatas, diperoleh sampel penelitian sebanyak 18 

perusahaan per tahun dimana periode pengamatan yang digunakan untuk periode 

2014 sampai dengan periode 2016 sehingga total keseluruhan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 54.  
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Tabel 3.3 

Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Kode Saham Nama Emiten 

1. ADRO Adro Energy 

2. BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 

3. DEWA Darma Henwa Tbk 

4. GEMS Golden Energy Mines Tbk 

5. ITMG  Indo Tambangraya Megah Tbk  

6. KKGI Resources Alam Indonesia Tbk 

7. MBAP Mitrabara  Adiperdana Tbk 

8. MYOH Samindo Resources Tbk 

9. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

10. TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 

11. ARTI  Ratu Prabu Energi Tbk  

12. ELSA  Elnusa Tbk  

13. ESSA  Surya Esa Perkasa Tbk  

14. RUIS Radiant Utama Interinco Tbk  

15. INCO  Vale Indonesia Tbk  

16. PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk 

17. TINS Timah Tbk 

18. CTTH PT Citatah Tbk 

Sumber: www.idx.com  

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel dependen 

3.4.1.1 Manajemen Laba 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Menurut 

Sri Sulistyanto (2008:165) Manajemen laba dapat diukur dengan discretionary 

accrual. Dalam penelitian ini discretionary accrual digunakan sebagai proksi 

karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti 

penjual.  

Menurut Chan, Jegadesh dan Lakonoshok (2001) dalam Dhiba Meutya 

Chancera (2011) discretionary accrual merupakan abnormal yang sebagian besar 

http://www.idx.com/
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dikarenakan oleh item non-kas yang mewakili manipulasi laba. discretionary 

accrual digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba, karena 

manajeen laba lebih menekankan pada keleluasaan atau kebijakan (discretion) 

yang tersedia dalam memilih dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk 

mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara 

umum yang masih diperdebatkan. discretionary accrual merupakan accrual 

dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena 

discretionary accrual ada dibawah kebijaksanaan (discretion) manajemen. 

Total accrual terdiri dari discretionary dan non-discretionary accruals. 

Total accruals digunakan sebagai indikator, sebab discretionary accruals (DAC) 

sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer. 

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) Manajemen laba dapat diukur dengan 

discretionary accrual. Dalam penelitian ini discretionary accrual digunakan 

sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh 

manajer seperti penjual. 

Muid (2005) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:  

 

 

 Sumber: Rizal (2017)    

Keterangan:  

TAC  : Total Akrual  

Sales  : Penjualan  

DACPT = (TACPT/SalesPT) – (TACPD/SalesPD) 
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PT  : Periode Tes  

PD  : Periode Dasar 

Adanya manajemen laba ditandai dengan DAC positif dan apabila DAC 

bernilai negatif berarti tidak terdapat manajemen laba. 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Penelitian ini menggunakan Instrumen CSRI mengacu pada instrumen 

Global Reporting Initiative (GRI) G.4. GRI adalah organisasi berbasis jaringan 

yang telah mempelopori pengembangan laporan keberlanjutan di dunia yang 

paling banyak digunakan dan berkomitmen untuk perbaikan terus-menerus. GRI 

versi 4 digunakan dalam penelitian ini, karena merupakan indeks item 

pengungkapan yang lebih luas dan lebih lengkap, yang berisi item-item 

pengungkapan dari CSRI GRI versi terdahulu, ditambah dengan 14 item 

pengungkapan CSR. Informasi kegiatan CSR dikelompokkan menjadi tiga 

kategori, yaitu: ekonomi, kinerja lingkungan, sosial, kategori sosial dibagi 

menjadi empat sub-kategori, yaitu: praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang 

layak, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Kategori 

dibagi menjadi 91 item dengan rincian sebagai berikut:  

a. kategori ekonomi, terdiri dari 4 aspek dan 9 indikator.  

b.  kategori lingkungan, yang terdiri dari 12 aspek dan 34 indikator  

c. Kategori sosial, terdiri dari empat sub-kategori, 30 aspek dan 48 indikator. 

Pengukuran CSRI dilakukan melalui analisis konten dalam mengukur 

berbagai CSRI. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan 
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dikotomis, yaitu masing-masing kategori pengungkapan informasi CSR dalam 

instrumen penelitian diberi skor 1 jika diungkapkan dalam laporan tahunan, dan 

nilai 0 jika informasi kategori tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. 

Selanjutnya, skor ditambahkan untuk mendapatkan skor keseluruhan untuk setiap 

perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan rumus berikut: 

 

   

Sumber: Sembiring, 2017 

3.4.2.2 Leverage 

Leverage merupakan rasio yang mengukur besarnya total aktiva yang 

dibiayai oleh kreditur. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi nilai utang 

perusahaan. Leverage digunakan dalam tindakan manajemen laba ketika terjadi 

pelanggaran perjanjian hutang (Klein dalam Almadara, 2017). Menghitung rasio 

leverage dapat digunakan beberapa cara, namun dalam penelitian ini digunakan 

debt ratio karena debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

 

   Sumber: Almadara, 2017 

3.4.3 Variabel Pemoderasi 

3.4.3.1 Komisaris independen 

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di 

Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang 

CSRI = Total yang diungkapkan perusahaan 

Total Item Pengungkapan 

Leverage = Total utang 

       Total Aset 
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Saham) dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Ukuran 

Dewan Komisaris merupakan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan dalam menjalankan fungsi monitoring dari implementasi kebijakan 

direksi, sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan 

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen 

atau bertindak demi kepentingan perusahaan (KNKG), 2006). 

Komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga 

puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi 

pedoman good corporate governance guna menjaga independensi, pengambilan 

keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Proporsi dewan komisaris independen 

dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total 

anggota dewan komisaris (Veronica dalam Almadara, 2017). 

 

 

 Sumber: Almadara, 2017 

3.4.3.2 Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi 

berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian serta 

institusi lainnya. Dalam struktur kepemilikan institusional pengukuran variabel ini 

menggunakan proporsi kepemilikan saham institusional, yaitu rasio antara 

 Dewan Komisaris = Jumlah Komisaris Independen    X  100% 

      Independen      Jumlah Dewan Komisaris 
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kepemilikan saham institusional terhadap total saham beredar (Young et al.2011). 

 

 

Sumber: Sembiring, 2017 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 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 (kemelencengan distribusi), Ghozali (2016:19). 

Jadi dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran mengenai CSR, leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan 

Institusional dan manajemen laba. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan 

model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan 

uji heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

Kepemilikan  =   Kepemilikan Saham Institusional   X  100% 

Institusional   Total Saham Beredar 
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normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik, Ghozali 

(2016:154).  

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati 

secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya, Ghozali 

(2016:156). Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan uji statistik dengan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Menurut Ghozali 

(2016:158) Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:  

H0 : Data residual berdistribusi normal  

HA: Data residual berdistribusi tidak normal  

2. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi 

multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 

≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, Ghozali (2016:103). Jika nilai tolerance 

> 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.  

 



   52 
 

3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi, Ghozali (2016:107). Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi menggunakan tes Durbin-Watson (D-W). 

Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan DW tael ( dL dan dU)  

4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, 

Ghozali (2016:134)..  

Untuk menguji apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi 

maka dapat di uji juga dengan menggunakan uji glejser, Ghozali (2016:137 ). 

Nilai signifikan masing-masing variabel pada uji glejser harus memiliki tingkat 

signifikansi lebih dari 5%.  

3.5.3 Uji Hipotesis  

1. Uji Regresi Data Panel  

Data Panel sering disebut juga pooled data ( pooling time series dan cross-

section), micropanel data, longitudinal data, event story analysis, dan cohort 
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analysis. Semua nama ini mempunyai konotasi pergerakan sepanjang waktu dari 

unit cross-section.  

Grunfield meneliti pengaruh nilai real perusahaan (X2) dan real capital 

stock (X3) terhadap real gross investment (Y). walaupun studI yang 

sesungguhnya melibatkan banyak perusahaan, untuk tujuan ilustrasi hanya 

menggunakan data untuk empat perusahaan yaitu General Electric (GE), General 

Motor (GM), U.S Steel (US), dan Westinghouse. Data setiap perusahaan untuk 

ketiga variabel Y, X2, dan X3 tersedia untuk periode 1935-1954. Grunfield 

mendapatkan fungsi investasi sebagai berikut:  

Yit = ß1 + ß2X2it + ß3X3it + μit  

i = 1,2,3,4  

t = 1,2,…………..,20 

i adalah ith unit cross sectional dan t adalah tahun periode waktu. Sesuai konvensi 

I adalah cross-section identifier dan t adalah time identifier. Diasumsikan ada 

maksimum N cross-sectional unit dan maksimum T time periode, maka jika setiap 

unit cross-section memiliki jumlah yang sama observasi time series, data seperti 

ini disebut balanced panel. Jika jumlah observasi berbeda antar anggota panel 

maka disebut unbalanced panel. 

Cara mengestimasi model regresi : 

1. Diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu (across 

time) dan ruang (space). Sedangkan error term mencerminkan perbedaan 

sepanjang waktu dan individu  

2. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu  
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3. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan 

waktu (time)  

4. Semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) bervariasi untuk 

setiap individu  

5. Intercept dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu 

(time).(Ghozali, 2006)  


