
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data  yang   digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan   data sekunder 

yang berisi data variabel dependen dan independen yang dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2012-2016. Data penelitian diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id, Bloomberg, dan laporan keuangan tahunan masing-masing 

perusahaan yang diteliti dan telah diaudit. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang 

menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan 

menggunakan statistik (Wahidmurni, 2008). 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentan waktu 2011-

2015. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010) sedangkan menurut Sugiyono (2010) sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel 
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pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, 

atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto :2010). Artinya setiap 

subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan 

pertimbangan tertentu. Kriteria-kriteria yang ditentukan dalam pengambilan 

sampel adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftardalam Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016. 

b. Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan 

kurs mata uang rupiah. 

d. Perusahaan yang memperoleh laba positif pada tahun 2012-2016. 

Tabel 3.1 
Pengambilan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 
Perusahaan 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2016. 
143 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak berturut-turut terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016. 
30 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

dengan menggunakan kurs mata uang rupiah. 
16 

4 Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba positif pada 

tahun 2012-2016. 
49 

Tahun pengamatan 5 

Jumlah total sampel selama penelitian 48 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas maka diperoleh daftar 

perusahaan yang menjadi sampel sebanyak 48 perusahaan. Berikut daftar 

perusahaan dapat dilihat pada tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 
Daftar Sampel Penelitian 

  
N0 Nama Perusahaan Kode N0 Nama Perusahaan Kode 
1 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 25 Musantara Inti Corpora Tbk UNIT 

2 Semen Indonesia Tbk SMGR 26 Jembo Cable Company Tbk JECC 

3 Asahimas Flat  Glass Tbk AMFG 27 Kabelindo Murni Tbk KBLM 

4 
Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

28 
Supreme Cable Manufacturing 
and Commerce Tbk 

SCCO 

5 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 29 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

6 Indal Alumunium Tbk INAI 30 Delta Djakarta Tbk DLTA 

7 Lion Metal Works Tbk LION 31 Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk 

ICBP 

8 Lionmesh Prima Tbk LMSH 32 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

9 Budi Starch and Sweetener Tbk BUDI 33 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

10 Ekadharma International Tbk EKAD 34 Mayora Indah Tbk MYOR 

11 Indo Acitama Tbk SRSN 35 Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI 

12 Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI 36 Sekar Laut Tbk SKLT 

13 Asiaplast Industries Tbk APLI 37 Siantar Top Tbk STTP 

14 
Champion Pasific Indonesia Tbk IGAR 

38 
Ultrajaya Milk Industry and 
Trading Company Tbk 

ULTJ 

15 Trias Sentosa Tbk TRST 39 Gudang Garam Tbk GGRM 

16 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 40 Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk 

HMSP 

17 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 41 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

18 Alkindo Naratama Tbk ALDO 42 Kimia Farma Tbk KAEF 

19 Astra International Tbk ASII 43p Kalbe Farma Tbk KLBF 

20 Astra Auto Part Tbk AUTO 44 Merck Tbk MERK 

21 Indospring Tbk INDS 45 Pyridam Farma Tbk PYFA 

22 
Nippres Tbk NIPS 

46 
Taisho Pharmaceutical Indonesia 
Tbk 

SQBB 

23 Selamat Sampurna Tbk SMSM 47 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 

24 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 48 Mandom Indonesia Tbk TCID 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

documenter. Data documenter adalah data yang memuat informasi mengenai 

suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, atau disusun 

dalam arsip. Data-data ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu dengan webside 

Bursa Efek Indonesia www.idx.c.id 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

  Menurut Sugiono ; (2011) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini, digunakan dua macam variabel penelitian : 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2006 : 33). Yang menjadi variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba (earning management). 

Manajemen laba diukur dengan menggunakan proxy Discretionary accrual (DA) 

yaitu : 

1) Menggunakan Modified Jones Model 

TAC  =  Ni, t  -  CFOi, t 

     2) Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

sebagai berikut : 

http://www.idx.c.id/


58 
 

TACit  
=  ᵝ1 

1  
+  ᵝ2 D. REVi, t   

+  ᵝ3 
PEEi,t  

Ait-1  TAi t-1  Tai, t-1 Tai, t-1 

          3) Menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary accrual 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus : 

NDAit  =  ᵝ1 
1 

 +  ᵝ2 D. REVi, t + ΔRECi, t  +  ᵝ3 
PEEi,t  

 TAi t-1  Tai, t-1 Tai, t-1 
 

3.5.2 Variabel Independen 

 Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono 2006 : 33).  

 Variabelin dependen (variable bebas) dalam penelitian ini adalah free 

cash flow, firm size, leverage keuangan dan intellectual capital 

a. Arus Kas Bebas (Free cash flow) 

Arus kas bebas merupakan gambaran dari  arus kas yang tersedia untuk 

perusahaan dalam suatu periode akuntansi, setelah dikurangi dengan biaya 

operasional dan pengeluaran lainnya dan arus kas bebas diukur dengan 

menggunakan skala rasio. Arus kas bebas dapat diukur dengan membagi arus 

kas bebas dengan total asest pada periode yang sama dengan tujuan agar lebih 

sebanding bagi perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel, sehingga 

penghitungan arus kas bebas menjadi relatif terhadap ukuran perusahaan, 

dalam hal ini diukur dengan total aset. Ukuran arus kas bebas sebagaimana 

merujuk kepada Ross et.al, (2000)  adalah sebagai berikut: 
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FCF = 
CFO - Net Capital Expenditure - Net Borrowing 

Total Aset 

 

b. Ukuran Perusahaan (firm size) 

Ukuran perusahaan merupakan variabel terikat di penelitian ini. 

Ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset dan 

ditransformasikan dalam logaritma karena total aset nilainya relatif lebih 

besar. Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah total aset, 

hal tersebut dikarenakan total aset dinilai lebih stabil daripada proksi 

lain yang digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji 

dan Sularto, 2007). 

Firm Size  =  In Total Aset 

c. Leverage Keuangan 

Leverage keuangan merupakan penggunaan secara potensial biaya tetap 

pendanaan untuk memperbesar dampak dari perubahan EBIT terhadap EPS 

perusahaan. Leverage keuangan diukur dengan  menggunakan skala rasio. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur leverage keuangan adalah : 

Dimana : 
 Net Capital expenditure  =   (ALt - HLt) -  (Alt-1 - HLt-1) 

Net Borrowing  =  PPEt - PPEt-1 
FCF  =  Arus Kas Bebas 
CFO  =  Arus Kas Operasi 
Net Capital expenditure  =  Perubahan Modal Kerja 
Net Borrowing  =  Perubahan Aktiva Tetap 
AL  =  Aktiva Lancar 
HL  =  Hutang Lancar 
PPE  =  Aktiva Tetap 
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Debt Ratio  =  
Total Utang 
Total Aktiva 

   d. Intellectual Capital 

Intellectual capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang 

tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan manfaat ekonomi masa 

depan pada perusahaan tersebut. Intellectual capital diukur berdasarkan 

pengukuran dari model value added yang diproksikan dari physical capital 

(VACA), human capital (VAHU) dan Structural Capital (STVA). Kombinasi 

dari ketiga value added disimbolkan dengan nama VAICTM. Formulasi dari 

perhitungan VAICTMadalah sebagai berikut: 

VAIC
TM

 = VACA + VAHU + STVA 

 

 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penelitian ini dilakukan dengan metode 

analisis statistik dengan menggunakan program SPSS 23. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

 “Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan berupa 

Dimana :  
VAIC

TM
  =  Value added intellectual capital  

VACA  =  Value added capital coeficiant 
VAHU   =  Value added human capital 
STVA  =  Value added structural capital 
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frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar, 

variance) dan pengukur-pengukur bentuk (measuresofshape) (Erlina,2008: 88). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini layak atau tidak, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan 

untuk memastikan bahwa normalitas, multikolerasi, heterokedastisitak dan 

autokolerasi, tidak demikian maka asumsi klasik regersi telah terpenuhi yang 

berarti bahwa model analisis layak untuk digunakan. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan asumsi klasik terdiri dari : 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable 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 untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013). 

a. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan atanra 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 



62 
 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

b. Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati 

secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bias sebaliknya. Oleh 

sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji 

statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistik nonparametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan 

membuat hipotesis : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data 

adalah sebagai berikut: 

a) Jika angka signifikansi (SIG) < 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. 

b) Jika angka signifikansi (SIG) > 0,05 maka data terdistibusi normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier 

yang sempurna diantara variabel-variabel independen. Pengujian ini bertujuan 

untuk menguji apakah variabel independen yang ada benar-benar mempunyai 



63 
 

hubungan yang erat dengan variabel dependen sehingga variabel independen 

dapat menjelaskan lebih pasti variabel dependennya. 

Dalam asumsi klasik OLS (Ordinasy Least Square) diterangkan bahwa 

tidak ada multikolinieritas yang sempurna antara variabel independen. Jika 

terdapat nilai korelasi diantara variabel independen adalah satu maka 

koefisiennya: [a] koefisien untuk nilai-nilai regresi tidak dapat diperkirakan, [b] 

nilai standard error dari setiap nilai koefisien regresi menjadi nilai yang tak 

terhingga. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Nilai tolerance dan lawannya Variance Inflantion Factor (VIF). Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

niali tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2012). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Sunyoto, 2013:91) pengujian heterokedastisitas dalam model 

regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan yang lain. Model regersi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi 

variabel independen dengan nilai residualnya.  

Pengujian dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik dimana 

sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di standarized. 
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1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah 

terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak terjadi pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heterokedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (time series data) 

atau tersusun dalam rangkaian (cross section data), pengujian autokorelasi 

dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan antara satu data dengan 

data yang lainnya dalam satu variabel. 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan-

kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi 

dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2005). 

Tabel 3.3 
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 autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4  

Tidak ada autokorelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – 
dl  

Tidak ada autokorelasi positif maupun 
negative Tidak ditolak du < d < 4 – du 
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3.6.3 Uji Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

sofware SPSS 23, dimana metode analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah metode regresi linear berganda, yaitu untuk memperkirakan atau 

meramalkan nilai dari variabel dependen (Y) dengan memperhitungkan variabel-

variabel dependen (X). 

Untuk meramalkan variabel dependen (Y) apabila semua nilai variabel 

bebas (X) diketahui, maka dapat mempergunakan persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

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

Dimana: 

Y  = Manajement Laba 

a  = Konstanta 

X1 = Arus Kas Bebas 

X2 = Firm Size 

X3 = Leverage Keuangan 

X4 = Intellectual Capital 

b1 = Koefisien Regresi Arus Kas Bebas 

b2 = Koefisien Regresi Firm Size 

b3 = Koefisien Regresi Leverage Keuanga 

b3 = Koefisien Regresi Intellectual Capital 

e = Standar error 
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3.6.3.1 Uji Hipotesis 

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua 

variabel atau lebih dalam rumusan proposi yang dapat diuji secara empiris. 

Pengujian hipoteis merupakan proses pembuatan keputusan menolak atau 

menerima yang tidak bebas dari kemungkinan kesalahan. Pengujian hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linear berganda berdasarkan, 

uji koefisien determinan (𝑅2), uji simultan (F-test), dan uji Signifikan Parsial (t-

test). Untuk menguji apakah hipotesis penelitian, maka digunakan analisis regresi 

linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS (Statistics Prodoct And 

Service Solution). 

3.6.3.1.1 Uji Determinasi (R2) 

Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh dari variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Koefesien 

ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan 

dalam model mampu menjelaskan variabel terikat. R2 = 0 maka variasi variabel 

bebas yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel 

terikat. Sebaliknya, jika R2 = 1 maka variasi variabel bebas yang digunakan dalam 

model menjelaskan 100% variasi variabel terikat. 

3.6.3.1.2 Uji Signifikan Parsial (t-test) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α) 

dengan ketentuan: 
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α> 5 % : tidak mampu menolak H0. 

α< 5 % : Menolak H0. 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis linear berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan (uji 

F) dan parsial (uji t). 

 

 


