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BAB III 

METODELOGI  PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiono (2012:13) metode penelitian kuantitatif  dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi tertentu. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian   

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiono (2012:13), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

yang berjumlah 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012-2016 yang diambil dari situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing 

perusahaan. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiono (2012:16), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang 

digunakandalampenelitian ini adalah teknik purposive sampling.Menurut Sugiono 
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(2011:85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian serta agar diperoleh 

sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 

– 2016. 

2. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan, melakukan 

pembukuan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara berturut-turut 

selama periode 2012– 2016. 

3. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dengan 

menyajikan secara lengkap variabel-variabel yang digunakan peneliti selama 

periode 2012-2016. 

Tabel III.1 

     Penentuan Sampel 

No Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1.  Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2012 – 2016. 

41 

2.  Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan, melakukan pembukuan dan telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara berturut-

turut selama periode 2012– 2016. 

(19) 

3. Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan (16) 
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laporan keuangan dengan menyajikan secara lengkap 

variabel-variabel yang digunakan peneliti selama 

periode 2012-2016. 

 Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 6 

    

   Tabel III.2 

Perusahaan yang dijadikan sampel 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1. MYOH PT. Samindo Resources, Tbk 

2. ARTI PT. Ratu Prabu Energi, Tbk 

3. ELSA PT. Elnusa, Tbk 

4. ESSA PT. Surya Eka Perkasa, Tbk 

5. RUIS PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk 

6. INCO PT. Vale Indonesia, Tbk 

Sumber: Jumlah Sampel dari Bursa Efek Indonesia 

3.3  Jenis dan Sumber Data  

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Menurut Sugiono (2008:402), data sekunder adalah sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.  

Data diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

www.idx.co.id. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, 

yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang 

diperlukan. Data yang dimaksud adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Menurut Sugiono (2008:402), data sekunder 

adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dalam penelitian ini variabel dependen, yaitu Manajemen Laba. 

3.5.1.1 Manajemen Laba  

Menurut Schipper dalam Sulistyanto (2008:49) manajemen laba 

didefenisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam menentukan 

laba dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Manajemen laba dalam penelitian ini di hitung 

menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow et al (1995). 

(1) Menghitung Total Akrual 

                

Keterangan : 

      = Total akrual perusahaan i di tahun t 



 
 

50 

     = Nilai net income (laba bersih) perusahaan i di tahun t 

       = Kas dari kegiatan operasi 

(2) Dengan Menggunakan Koefisien Regresi di atas Nilai Non Discretionary 

Accruals (NDA) 

        (
 

     
) +  (

           

     
) +   (

    

     
) 

Keterangan : 

       = Non discretionary accruals 

  ,   ,     = Slope untuk perusahaan i pada periode t 

       = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t 

       = Perubahan piutang perusahaani pada periode t 

      = Aktiva tetap perusahaan i pada periode t 

(3) Dengan Discreationary accruals (DA) 

      = 
    

     
⁄        

Keterangan : 

       = Discreationary total accruals perusahaan i pada periode t 

      = Total akrual perusahaan i pada periode t 

       = Total aktiva perusahaan i pada periode t – 1 

       = Non discreationary accruals perusahaan i pada periode t 
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3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik positif atau negatif. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.5.2.1 Asimetri Informasi 

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana agent mempunyai 

informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang dibandingkan dengan principal. Asimetri Informasi diukur 

dengan menggunakan bid-ask spread yaitu selisih harga beli tertinggi dengan 

harga jual terendah saham yang diperjualbelikan. Bid-ask spread dapat diproksi 

oleh quotes, volume penjualan, volatilitas retrun ( Richardson 1998 dalam 

Wasilah 2005) 

           (             )/ {(       +       ) /  } x 100 

Keterangan:  

        = harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada hari t 

        = harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi pada hari t 

3.5.2.2 Beban Pajak Tangguhan (BPT)  

Menurut Yuliati (2004) dalam Budiman (2013) beban pajak tangguhan 

timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan 

keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal ) dengan laba fiskal 

(laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan dasar perhitungan 

pajak). 

BPT = 
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3.5.2.3 Beban Pajak Kini (BPK) 

Menurut Suandy (2011:97) Pajak kini adalah sejumlah pajak yang harus 

dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak 

berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. 

Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal 

terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial 

(laporan keuangan akuntansi). 

BPK= penghasilan kena pajak x tarif pajak 

1.5.2.4 Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dari anggota dewan komisaris 

yang terdapat dalam perusahaan (Beiner et al., 2007 dalam Afnan, 2014). Anggota 

dewan komisaris berasal dari internal maupun ekternal perusahaan. 

UDK= ∑ Total Anggota Dewan Komisaris Perusahaan 

1.5.2.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk berindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004). 

PDKI=
                                         

                                    
 

 



 
 

53 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Sebelum menguji hipotesis menggunakan analisis regresi 

linear berganda, syarat untuk menggunakan analisis regresi berganda adalah data 

penelitian harus bebas dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji 

Heterokedastisitas, Uji Multikolinearitas. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan variabel-

variabel dalam penelitian. Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtoses, dan 

kemencengan distribusi (skewness). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013). 

Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. 

a. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas rsidual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 
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distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, cara ini dapat menyesatkan 

jika digunakan sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi variabel 

residual normal, maka garis yang menggambarkan variabel sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

b. Analisis Statistik (Uji Statistik Non Parametrik Kolmogorov-

Smirnov) 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini 

diyakini lebih akurat dari pada uji normalitas dengan grafik, karena uji normalitas 

dengan grafik dapat menyesatkan, jika tidak hati-hati secara visual akan terlihat 

normal (Ghozali, 2013). 

Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

H1 : Data residual tidak berdistribusi normal 

Apabila asymptotic significanse lebih besar dari 5 persen, maka variabel 

terdistribusi normal (Ghozali, 2013). 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi 
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maka  ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013). Hal ini 

sering ditemukan pada data time series  karena “gangguan” seseorang atau data 

cenderung mempengaruhi “gangguan” pada seseorang atau data tahun berikutnya. 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan satu pengamatan  ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas , yaitu 

keadaan ketika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas  dan jika berbeda disebut heterokedastisitas 

(Ghozali, 2013). Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, besar).  

3.6.2.4 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari Uji Multikolonearitas adalah menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen (Ghozali, 

2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi dalam penelitian ini dengan melihat (1) matrik korelasi antar variabel-

variabel independen, (2) nilai tolerance, dan (3) variance inflation factor (VIF).  

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat 

dilakukan dengan analisis regresi berganda. Pengujian regresi berganda disini 
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terdiri dari Uji F, yang digunakan  untuk menguji signifikan koefisien regresi 

secara ke seluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variable dependen (Ghozali, 2011). 

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

Keterangan : 

Y  = Manajemen Laba 

A  = Konstanta 

b1(1,2,3,4,5) = Koefisien Regresi Model 

X(1,2,3,4,5) = Asimetri Informasi, Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, 

Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen 

e   = Error Tern 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (UjiStatistik t) 

Menurut Ghozali (2006 : 84 ) Uji signifikansi parameter individual atau uji 

statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas / independen secara individual dalam menerapkan variasi variabel 

dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut  : 

a) Quick Look : Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan 

derajat kepercayaan sebesar 5 %. Maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 
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kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut table. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t table, 

kita menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

3.6.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2006 : 84) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terkait. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan Statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

a) Quick Look : Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5 %. Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternative, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut table. 

Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F table, maka H0 ditolak dan 

menerima H1. 

3.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Uji koefisien 

determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
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variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali,2011). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah bisa 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 

2011). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan adjusted R
2 

berkisar antara 0 

dan 1. Jika nilai adjusted R
2 

semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan 

model tersebut dalam menjelaskan variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


