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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis mengenai pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas, 

pemberian nilai kompensasi dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen 

manajemen laba. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dimana data yang digunakan berupa angka-angka. Populasi penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur sektor farmasi (obat-obatan) dan otomotif  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013-2016 yang terlihat dari 

laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report). Peneliti menggunakan 

perusahaan manufaktur sektor farmasi (obat-obatan) dan otomotif  sebagai sampel 

dikarenakan dari tinjauan peneliti, perusahaan yang sering terlibat kasus 

manajemen laba diantaranya adalah perusahaa manufaktur sektor farmasi (obat-

obatan) dan otomotif.  

3.2 Metode Penentuan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor farmasi (obat-obatan) dan otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Peneliti 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel dikarenakan saat ini 

persaingan yang terjadi dikalangan perusahaan manufaktur terlihat cukup ketat 

antar perusahaan. Selain itu perusahaan manufaktur juga memiliki skala produksi 
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yang cukup besar sehingga untuk dapat melakukan produksi dalam skala besar 

tersebut perusahaan membutuhkan pendanaan yang cukup besar juga. Oleh karena 

itu perusahaan memiliki peluang untuk melakukan manajemen laba yang cukup 

besar untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pendanaan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan proposive sampling sebagai metode dalam 

penentuan sampel. Menurut Sugiyono (2008;218) purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni 

sumber data dianggap paling tau mengenai apa yang diharapkan, sehingga 

mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. 

Kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain: 

1. Perusahaan manufaktur khususnya industri sektor farmasi dan otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. 

2. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama tahun 2013-2016. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan data laporan keuangan selama tahun 

2013-2016. 

4. Perusahaan yang melaporkan data lengkap dan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian selama tahun 2013-2016. 

 

Tabel III.1 

Deskripsi Data 

 

KETERANGAN JUMLAH 

Populasi perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di 

BEI Periode 2013-2016 

10 

Populasi perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di 

BEI Periode 2013-2016 

13 

Perusahaan manufaktur sektor otomotif yang delesting 

pada periode 2013-2016 

(1) 

Perusahaan manufaktur sektor farmasi yang tidak (4) 
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KETERANGAN JUMLAH 

mempublikasikan laporan tahunan 2013-2016 

Perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tidak 

mempublikasikan laporan tahunan 2013-2016 

(4) 

Perusahaan manufaktur sektor otomotif yang tidak 

lengkap data yang dibutuhkan penelitian laporan 

tahunan  2013-2016 

(1) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 13 

Sumber : Data Olahan  

 

 

Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

 

No CODE NAMA PERUSAHAAN 

1 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

2 INAF Indofarma Tbk 

3 KAEF Kimia Farma Tbk 

4 KLBF Kalbe Farma Tbk 

5 SIDO Industri Jamu Dan Dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

6 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

7 AUTO Astra Auto Part Tbk 

8 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 

9 INDS Indospring Tbk 

10 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 

11 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk 

12 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

13 BRAM Indo Kordsa Tbk 

 Sumber : Data Olahan 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data time series. Data time series merupakan 

data yang dikumpulkan dengan mengamati suatu hal dari waktu kewaktu. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 

laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016 yang di akses melalui situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Peneliti juga memperoleh data 
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dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan berbagai 

sumber lain yang dapat menunjang penelitian ini. 

 

3.4 Defenisi dan Operasional antar Variabel 

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri dari 

profitabilitas, pengendalian manajemen, pemberian nilai kompensasi dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen, dan penerapan manajemen laba sebagai 

variabel dependen. Adapun penjelasan mengenai operasional dari masing-masing 

variabel sebagai berikut: 

1. Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini 

adalah ROA (Return On Assets) yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari asset yang dimiliki perusahaan. Menurut Carlson dan 

Bathala dalam Wibisana dan Ratnaningsi (2014;6) tingkat profitabilitas 

perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pengelolaan laba. 

Karena laba merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pihak eksternal 

dalam menilai kinerja perusahaan. 

                 
          

            
        

2. Kompensasi (X2) 

 Kompensasi merupakan suatu kebijakan yang diberikan kepada manajer 

yang didasarkan pada hasil kinerjanya demi mencapai tujuan perusahaan Pujiati 

dan Arfan dalam Veronika (2014;4). Menurut Tanomi dalam Veronika 
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(2014;4) perusahaan yang memiliki rencana bonus yang akan membuat manajer 

cenderung untuk melakukan tindakan menaikkan laba guna mendapatkan bonus 

untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dengan adanya kompensasi bonus tersebut, 

pihak manajemen akan terus berusaha meningkatkan profit atau laba perusahaan 

semaksimal mungkin sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat 

bagus. Dan dengan demikian maka pihak manajemen akan mendapatkan bonus 

atas kerja kerasnya tersebut. Manajer sebagai pihak internal, memiliki informasi 

atas laba bersih pada perusahaan cenderung untuk bertindak oportunis dalam 

melakukan praktik manajemen laba guna mendapatkan bonus yang tinggi Pujiati 

dan Arfan dalam Veronika (2014;4). Kompensasi diukur dengan variabel dummy 

dimana perusahaan yang memberikan kompensasi akan diberi nilai 1 dan jika 

tidak memberikan kompensasi akan diberi nilai 0. 

3. Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang lebih besar biasanya akan menghasilkan performa yang lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan yang 

lebih besar dipandang telah mampu melakukan efisiensi yang lebih baik dalam 

kegiatan operasional sehingga akan dapat menghasilkan performa yang lebih baik 

pula. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara, diantaranya 

menggunakan kapitalisasi pasar, total asset, dan lainnya. Dalam penelitian ini 

pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan total asset yang 

dimiliki perusahaan. 

SIZE = Ln (Total Assets) 



 41 

4. Manajemen Laba (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Pada 

dasarnya manajemen laba memiliki beberapa definisi lain tersendiri, antara lain: 

Riahi, Belkaoui, (2006:74) dalam Manggau (2017): yaitu “suatu kemampuan 

untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang 

tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah 

satu contoh lain yang mencolok dari akuntansi yang di rancang”. Menurut Muliati 

(2011) dalam Mangau (2017): “Manajemen laba adalah intervensi manajemen 

terhadap laporan keuangan, yaitu berupa pilihan yang dilakukan oleh manajemen 

terhadap kebijakan-kebijakan akuntansi, yang diperankan dalam proses pelaporan 

eksternal untuk mencapai tujuan/maksud tertentu, sehingga dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan”.  

Restuwulan (2013) dalam Manggau (2017):“manajemen laba merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau 

informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai 

dengan keinginan manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan 

perusahaan”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajerial untuk 

memanipulasi laporan keuangan dengan mengatur besar kecilnya laba perusahaan 

demi kepentingan pribadi atau demi meninggkatkan nilai saham perusahaan.  

Sulistyanto (2008) 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), 
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akrual khusus (specific accruals) dan distribusi laba (distribution of earnings). 

Model Jones menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan 

property, plant and equipment sebagai proksi manajemen laba. 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. 

(ML)   :    Akrual Modal Kerja (t) Akrual Modal Kerja (t-1)  

  Penjualan(t)        Penjualan (t-1) 

   

 

 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data 

dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode Regresi Linier 

Berganda (Multiple Regression Linier). 

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

perhitungan ilmu statistik yaitu dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). Setelah data-data yang diperlukan 

Akrual Modal Kerja = Laba Bersih Operasi – aliran arus kas aktivitas 

operasi 
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dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang 

terdiri dari metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Adapun 

penjelasan mengenai masing-masing metode analisis data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, maksimum dan minimum, sum, 

range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) Ghozali (2013;19). 

Statistik deskriptif memberikan pemaparan yang lebih jelas mengenai data 

kuantitatif yang ada agar dapat lebih mudah dipahami. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti 

melakukan uji multikoloniearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas dan uji 

normalitas. 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas Ghozali, 

(2013;105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabrl variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 

didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
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Jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10, nilai tersebut menunjukkan 

adanya multikolonieritas Ghozali (2013;105-106). Oleh karena itu hasil 

yang baik adalah jika nilai tolerance ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 yang 

menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya Ghozali (2013;110). 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan 

nilai Durbin-Watson (DW). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dengan menggunakan kriteria Durbin-Watson berikut: 

Tabel III. 4 

Kriteria Autokorelasi Durbin – Watson (DW) 
 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d <dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No desicion Dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 

negatif 

No desicion 4 – du ≤ d ≤ 4 – 

dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak Du < d < 4 – du 

   Sumber: Ghozali 2013 
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3. Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

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

lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda disebut 

Heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedasitas atau 

tidak terjadi Heterokedasitas Ghozali (2013;139). 

Untuk menguji ada atau tidaknya heterokedasitas dapat dilihat 

dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola 

tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heterkedastisias. Tetapi jika 

tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas Ghozali 

(2013;139). Dalam penelitian ini uji Glejser digunakan untuk melakukan 

uji heteroskedastisitas. Dengan melihat tingkat signifikansi yang 

dihasilkan. Jika tingkat signifikansi yang dihasilkan dalam uji Glejser > 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

dalam model regresi yang digunakan. 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t atau uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara 
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untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali (2013;160). 

a. Analisa Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual 

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara 

data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini 

dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Analisa Statistik 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 

hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa 

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi 

dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji statistik non- parametik Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal  
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Jika signifikan < 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 

perbedaan signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut 

tidak normal atau H0 ditolak. 

 

3.6 Analisis Hipotesis Penelitian 

Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan 

menggunakan dua atau lebih variabel independen. Bentuk umum persamaan 

regresi berganda ini adalah: 

EM = α+ β1 ROA+ β2 COM+ + β3 SIZE + Ɛ 

Keterangan: 

EM  = Manajemen Laba 

Α = Konstanta 

Β  = Koefisien Regresi 

ROA  = Profitabilitas 

COM  = Kompensasi 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

Ɛ        = error 

Dasar pengambilan keputusan dalam analisa Regresi Berganda adalah 

dengan menggunakan koefisien determinasi, Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistk 

F) dan Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t). 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menggambarkan seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan 1 atau (0 < x < 1). Nilai R2 
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yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen  Ghozali (2013;97). 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat Ghozali 

(2013;98).  

Menurut Ghozali (2013;98) jika nilai F hitung lebih besar daripada 

F tabel, maka H0 ditolak atau Ha diteriman menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan kurang dari derajat 

kepercayaan α 5 % dan 10% maka Ho ditolak atau Ha diterima 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen Ghozali (2013;98). Menurut Ghozali jika nilai statistik 

t dihitung lebih tinggi dibandingkan t tabel, maka Ho ditolak atau Ha 

diterima. Hal ini menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai 

signifikan kurang dari derajat kepercayaan α 5% dan 10 % maka Ho 

ditolak atau Ha diterima menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen. 


