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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desai penelitian Uma Sekaran (2015). Secara 

spesifik akan membahas (1) tujuan studi, (2) jenis investigasi, (3) tingkat 

intervensi peneliti, (4) situasi studi, (5) unit analisis, (6) horizon waktu studi. 

1. Tujuan studi 

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis. (Arikuntoro, 

2008) menyebut tujuan penelitian ini sebagai penelitian verifikatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain 

atau penelitian sebelumnya. 

2. Jenis investigasi 

Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah investigasi korelasional yaitu 

mencari bagaimana pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan nilai 

perusahaan terhadap income smoothing (perataan laba). 

3. Tingkat intervensi peneiti 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang sudah ada dan siap untuk diolah sehingga tingkat intervensi peniliti 

minimal bahkan tidak ada. 

4. Situasi studi 

Dalam penelitian ini situasi studi yang dipilih studi lapangan yaitu studi 

yang di lakukan dalam organisasi. 
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5. Unit analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi. 

6. Horizon waktu 

Peneliti menggunakan horizon waktu longitudinal, yaitu melihat data 

dalam dua atau lebih periode.  

 Penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, 

berencana dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif 

dan rasonal tentang sesuatu hal (Priyatno, 2011). Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif pada sebuah studi empiris. Penelitian kuantitatif adalah penelitian 

ilmiah yang sistematis terhadap bagian – bagian dan fenomena serta hubungan – 

hubungannya. 

3.2  Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan subyek atau obyek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan / individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti (Martono,2010). 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Blue Chips (LQ 45) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2017. Adapun alasan 

peniliti tertarik melakukan penelitian ini terhadap perusahaan LQ 45 karena 

perataan laba kemungkinan juga dapat dilakukan oleh perusahaan – perusahaan 

yang memiliki saham yang paling likuid. Pada perusahaan yang tergolong likuid 

45 (LQ 45) perataan laba merupakan fenomena umum yang diduga dilakukan 

manajemen perusahaan untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan 
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yang terbaik. Perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ 45 berusaha 

mempertahankan laba yang dimiliki, sehingga dapat menarik minat para investor 

untuk menanamkan modalnya. Karena investor umumnya lebih menyukai 

perusahaan dengan laba yang stabil dibandingkan dengan yang berfluktuasi. 

 Sedangkan sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan purpose 

sampling, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan 

pada kepentingan dan tujuan penelitian. Adapun kriteria populasi sasaran yang 

digunakan yaitu: 

1. Perusahaan LQ 45 yang listing continue yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2015 - 2017 

2. Perusahaan yang memiliki laba positif (tidak mengalami kerugian) selama 

periode pengamatan 2015 – 2017. 

 Berdasarkan kriteria pemilihan kriteria diatas diperoleh perusahaan yang 

akan digunakan sebagai sampel perusahaan sebanyak   perusahaan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

 Jumlah Populasi 270 

1 Perusahaan LQ 45 yang listing continue yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2015 - 2017  

31 

2 Perusahaan yang memiliki laba positif (tidak 

mengalami kerugian) selama periode 

penelitian 2015 – 2017 

30 

 Jumlah Sampel 30 

 Jumlah Observasi = 30 x 3 tahun periode 

penelitian 

90 

Sumber : Data Olahan 

 



 39 

Daftar Sampel Penelitian Perusahaan LQ 45 

Tabel 3.2 

Daftar Nama Sampel Perusahaan LQ 45 yang  

Terdaftar di BEI 2015 – 2017 

No Kode Emiten Nama Emiten 

1 AALI PT Astra Agro Lestari 

2 ADHI PT Adhi Karya (persero) Tbk 

3 ADRO PT Adaro Energy Tbk 

4 AKRA PT Akr Corporindo Tbk 

5 ASII PT Astra International Tbk 

6 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk 

7 BBCA PT Bank Centra Asia Tbk 

8 BBNI PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk 

9 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

10 BMRI PT Bank Mandiri (persero) Tbk 

11 BMTR PT Global Mediakom (persero) Tbk 

12 BSDE PT Bumi Serpong Damai (Tbk) 

13 CPIN PT Chareon Pokphand Indonesia Tbk 

14 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

15 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

16 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

17 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

18 JSMR PT Jasa Marga (persero) Tbk 

19 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

20 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 

21 LSIP PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera 

Indonesia Tbk 

22 MNCN PT Media Nusantara Citra Tbk 

23 PTBA PT Bukit Asam Tbk 

24 PTPP PT PP (persero)Tbk 

25 PWON PT Pakuwon Jati Tbk 

26 SMGR PT Semen Indonesia (persero) Tbk 

27 SMRA PT Summarecon Agung Tbk 

28 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk 

29 UNTR PT United Tractors Tbk 

30 WIKA PT Wijaya Karya (persero) Tbk 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

 Adapun jenis data yang digunakan penulis sebagai pendukung dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalu media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
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lain) data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah disusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan. Sumber yang 

digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yaitu sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan lewat 

dokumen (Idrus, 2012). Data yang di ambil dari data perusahaan LQ 45 yang di 

publikasikan di Bursa Efek Indonesia khususnya Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 2015 – 2017 yaitu berupa laporan keuangan perusahaan 

LQ 45. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

library research, dengan cara melihat, membaca, mencatat dan mempelajari buku 

– buku, skripsi, jurnal dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian dan teknik dokumentar. Data yang dikumpulkan merupakan 

data sekunder, yaitu data laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitan yang di akses dari www.idx.co.id . 

3.5  Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.5.1 Variabel Independen 

 Dalam penelitian ini pengaruh Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Nilai 

perusahaan merupakan variabel independen. Definisi dan pengukuran masing – 

masing variabel adalah: 

1. Profitabilitas (X1) 

 Menurut Kartiksari (2011) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah 

rasio yang menunjukkan hail akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Rasio 
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ini juga menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Informasi ini berguna dalam 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumberdaya. Diasumsikan bahwa investor tidak menyukai resiko sehingga 

menginginkan tingkat laba yang stabil. Tetati profitabilitas yang tinggi juga dapat 

meningkatkan biaya politis yang harus ditanggung oleh perusahaan, khususnya 

pajak. Oleh karena itu bila rasio ini tingii, perusahaan cenderug menurunkan 

tingkat laba untuk menghindari munculnya biaya politis dan total akrual menjadi 

semakin rendah. 

 Pengukuran kinerja suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting 

terutama sekali untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola peusahaan, 

dan biasanya menggunakan ukuran profitabilitas. Tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan memperlihatkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. 

 Perbandingan ini disebut rasio profitabilitas. Berikut ini adalah beberapa 

rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut : 

    ROA = LABA BERSIH  x 100% 

      TOTAL ASET 

 

2. Ukuran Perusahaan (X2) 

 Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya 

perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total 

aktiva yang besar menujukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan sudah 
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dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif stabil dan lebih 

mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total assetnya kecil. 

Ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma natural dari total aktiva yang 

dirumuskan sebagai berikut (Bestivano, 2013): 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva 

3. Nilai Perusahaan (X3) 

 Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Tujuan yang 

ingin dicapai manajemen adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur 

dengan PBV (Price to Book Value) merupakan rasio harga saham terhadap nilai 

buku perusahaan yang menunjukkan seberapa besar nilai harga saham per lembar 

dibandingkan dengan nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi rasio PBV 

(Price to Book Value) maka semakin tertarik para investor untuk membeli saham 

perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan rumus (Analisa, 2011): 

PBV = Harga saham per lembar 

 Nilai buku per lembar 

 Nilai buku per lembar bisa di cari dengan membandingkan total ekuitas 

dengan jumlah saham yang beredar. 

4. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perataan laba. Perataan laba 

adalah pengurangan fluktuasi secara sengaja disekitar tingkat earnings tertentu 

yang dianggap normal bagi sebuah perusahaan. Perataan laba dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan Indeks Eckel (1981). Indeks Eckel digunakan untuk 
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mengindikasikan apakan perusahaan melakukan praktik perataan laba atau tidak. 

Eckel menggunakan Coefficient Variation (CV) variabel penghasilan dan variabel 

penghasilan bersih. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Eckel, 1981 

dalam Prayudi dan Rochmawati, 2013): 

   Indeks Perataan Laba = CV ΔI 

                  CV ΔS 

 

Dimana : 

 ΔI  : Perubahan laba dalam suatu periode. 

 ΔS : Perubahan Penjualan (manufaktur) atau perubahan  

     pendapatan (keuangan) dalam suatu periode. 

 CV : Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dari  

     perubahan penjualan dibagi dengan nilai yang diharapkan  

     dari perubahan laba dan perubahan penjualan. 

 Jadi, CV ΔI = Koefesien variasi untuk perubahan laba 

         CV ΔS = Koefisien variasi untuk perubahan pendapatan 

Nilai dari CVΔI atau CVΔS dapat dihitung dengan rumus : 

 CVΔI  = √∑ ( Δx – Δx )² 

    n-1 

 CVΔS =  √∑ ( Δx – Δx )² 

    n-1 

 

Dimana 

 Δx : Perubahan laba atau penjualan antara tahun n dengan n- 1 

 Δx : Rata-rata perubahan (I atau Penjualan (S) antara tahun n-1 

 N : Banyak tahun yang diamati 
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 - Jika nilai Indeks Eckel ≥ 1, maka perusahaan tidak melakukan perataan  

    laba dan diberi simbol 0. 

 - Jika nilai Indeks Eckel ≤ 1, maka perusahaan melakukan praktik perataan 

    laba dan diberi simbol 1. Menurut (Suwito dan Arleen,2012). 

Tabel 3.3 

Ringkasan definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut 

No Variabel Definisi Skala  Cara pengukuran dan sumber 

1 Perataan 

Laba (Y) 

Perataan laba 

adalah upaya 

manajemen untuk 

menghindari 

terjadinya fluktuasi 

laba. 

Normal  CV ΔI 

CV ΔS 

 

(Eckel, 1981 dalam Prayudi dan 

Rochmawati, 2013) 

2 Profitabilitas 

(X1) 

Kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

pada periode 

tertentu 

Rasio  ROA = Laba Bersih   

         Total Aset 

 

(Kartikasari, 2011) 

3 Ukuran 

Perusahaan 

(X2) 

Skala untuk 

menentukan besar 

kecilnya suatu 

perusahaan 

Rasio LnTA 

(Bestivano, 2013) 

4 Nilai 

Perusahaan 

(X3) 

Nilai perusahaan 

adalah perpepsi 

investor terhadap 

tingkatan 

keberhasilan 

perushaan yang 

sering dikaitkan 

dengan harga 

saham 

Rasio  PBV=Harga saham per lembar 

Nilai Buku per lembar 

 

(Analisa, 2011) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 

suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, 

analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian 
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sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 

inferensial dengan menggunakan model regresi logistik (logistic regression) 

dengan bantuan SPSS. Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik (logistic 

regression) adalah karena variabel dependen bersifat dikatomi (berganti atau tidak 

berganti auditor). Asumsi normal distribution tidak dapat dipenuhi karena 

variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan 

kategorial (non-metrik). Sehingga dapat dianalisis dengan regresi logistik (logistic 

regression) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. 

 Agar model regresi yang di pakai dalam penelitian ini secara teoritis 

menghasilkan nilai parametik yang sesuai maka terlebih dahulu data harus 

memenuhi uji deskriptif dan uji asumsi klasik (Ningsaptiti, 2010). 

1. Statistik Deskripitif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

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

kurtois dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 

2. Uji Asumsi Klasik 

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

melakukan uji multikolinearitas. 
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a. Uji Multikolinearitas  

  Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

 korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model 

 regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

 Untuk mengetahui ada tidaknya suatu masalah multikolinearitas dalam 

 model regresi, peneliti dapat menggunakan nilai VIF (Variance Infaltion 

 Factor) dan  Tolerance, seperti berikut ini:  

1) Jika nilai Tolerance di bawah 0.1 dan nilai VIF di atas 10, maka 

model regresi mengalami masalah multikolinearitas.  

2) Jika nilai Tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10, maka 

model  regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.(Ghozali, 

2011) 

3.6.1 Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Logistik 

 Dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik yaitu bagian dari 

analisis asosiatif untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan 

Nilai Peusahaan Terhadap Income Smoothing. Dimana regresi logistik adalah 

salah satu bentuk model regresi nonlinear yang menggunakan fungsi eksponensial 

dalam pendugaan parameternya (Gani dan Amalia, 2015). Alasan penggunaan 

regresi logistik dalam penelitian ini adalah karena variabel dependen yaitu Income 

Smoothing merupakan variabel dummy yang menggunakan data kategorik 

(nominal) dalam skala pengukurannya. Menurut Ghozali (2011) dalam 
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Nurachman, regresi logistik cocok digunakan untuk penelitian yang variabel 

dependennya bersifat kategorikal (nominal atau nonmetrik). 

 Menurut Gani dan Amalia (2015), formulasi persamaan model regresi 

logistik adalah sebagai berikut: 

       P 

 Y= ln   (  ) = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4....+Ɛ i 

     1 - P 

  Dimana : 

           P 

 ln (      ) = Variabel Dummy Income Smoothing (kategori 1  

         1-P    untuk perusahaan yang melakukan income  

      smoothing dan kategori 0 untuk perusahaan yang  

      tidak melakukan income smoothing 

 β0  = Intercept (konstanta) 

 βi  = Koefisien – Koefisien regresi 

 Ɛ i  = Kesalahan variabel acak (galat) 

 X1  = Profitabilitas 

 X2  = Ukuran Perusahaan 

 X3  = Nilai Perusahaan 

  

 Menurut Sari (2012), regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas, 

meskipun screening data outliers tetap dapat dilakukan, interpretasi regresi 

logistik menggunakan add ratio atau. Menurut Kuncoro (2010) dalam Carolina 

dan Wahyuni (2013), menyatakan bahwa dalam regresi logistik tidak memiliki 

asumsi normalitas atas variabel independen yang digunakan dalam model. 

Artinya, variabel independen tidak harus memiliki distribusi normal, linear, 
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maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Maka uji yang digunakan 

dalam model regresi logistik adalah sebagai berikut: 

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)  

 Untuk menguji hipotesis bahwa data empiris cocok atau tidak dengan 

model regresi logistik maka perlu dilakukan uji Hosmer dan Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test (uji kelayakan model). Hipotesis nya adalah sebagai berikut:  

H0: Tidak terdapat perbedaan antara model dengan data (model Fit)  

Ha: Terdapat perbedaan antara model dengan data (model tidak Fit)  

 Dalam model regresi logistik suatu data dengan model harus layak 

digunakan sehingga mampu memprediksi nilai observasi atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Untuk mengetahui 

hipotesis mana yang diterima yaitu dengan membandingkan nilai Uji Hosmer dan 

Lemeshow pada tingkat signifikasi (Sig) dengan 0,05. Jika nilai statistik uji 

Hosmer dan Lemeshow ≤ 0,05 maka Ha diterima, yang artinya terdapat perbedaan 

antara model dengan data (model tidak Fit). Sebaliknya, jika nilai statistik uji 

Hosmer dan Lemeshow ≥ 0,05 maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat 

perbedaan antara model dengan data (model Fit). 

2. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)  

 Model regresi yang baik yaitu model yang fit dengan data, dimana dapat 

dilakukan dengan penilaian keseluruhan model (Overall Model Fit) yaitu dengan 

membandingkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) pada awal (Block Number= 

0) dengan nilai -2 Log Likehood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1). Apabila 

terdapat penurunan nilai Log Likehood (-2LL), ini menunjukan model regresi 
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yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Sebaliknya, apabila terdapat kenaikan nilai Log Likehood (-2LL), ini menunjukan 

model regresi yang tidak baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan 

tidak fit dengan data.(Ghozali :2011) 

 


