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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

Menurut Kuncoro (2009:103), populasi adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita 

tertarik untuk mempelajari atau objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Penelitian 

ini menggunakan periode penelitian Tahun 2012 - 2015. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu : 

Tabel 3.1. 

Kriteria Pengambilan Sampel 

 

No Kriteria  Jumlah 

1 Perusahaan tercatat sebagai perusahaan industri 

barang konsumsi pada tahun 2012-2015 

31 

2 Perusahaan melakukan delisting selama periode 

pengamatan 

4 

3 Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak 

lengkap pada tahun 2012-2015. 

7 

 Jumlah Sampel 20 

  

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka perusahaan yang 

memenuhi kriteria pengambilan sampel hanya 20 perusahaan, dengan tahun 

penelitian selama 2012-2015 (4 tahun) sehingga total sampel 20 x 4 = 80 sampel. 

Adapun perusahaan barang konsumsi yang menjadi sampel penelitian dapat 

dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 3.2. 

Daftar Perusahaan Barang Konsumsi yang Menjadi Sampel 

 

No. Nama Perusahaan Kode 

1 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

2 PT. Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

3 PT. Delta Indonesia Tbk DLTA 

4 PT. Sekar Laut Tbk SKLT 

5 PT. Ultra Jaya Milk  Tbk ULTJ 

6 PT. Supra Boga LestariTbk RANC 

7 PT. HM Sampoerna Tbk HMSP 

8 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 

9 PT. Merck Tbk MERK 

10 PT. Pyridam Farma Tbk PYFA 

11 PT. Bristol-Myers Squibb Tbk SQBB 

12 PT. Mustika Ratu Tbk MRAT 

13 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID 

14 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

15 PT. Mayora Indah Tbk MYOR 

16 PT. Gudang Garam Tbk GGRM 

17 PT. Kimia Farma Tbk KLBF 

18 PT. Kalbe Farma Tbk KAEF 

19 PT. Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 

20 PT. Unilever Indonesia Tbk UNVR 

Sumber: ICMD 2016 

 

3.2. Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang tidak 

diambil secara langsung di lapangan tetapi merupakan data sekunder yang telah 

diolah dan dipublikasi oleh instansi yang berkompeten dan relevan dengan 

penelitian. Data diambil dari Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id, 

http://www.idx.co.id/
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annual report, situs www.duniainvestasi.com dan berbagai situs lainnya yang 

relevan dan mendukung penelitian. Data pada penelitian ini adalah perusahaan 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengunduh data laporan keuangan perusahaan yang telah 

tersedia di www.idx.co.id. 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen adopsi IFRS. 

Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 0 jika 

perusahaan belum menerapkan IFRS dan nilai 1 jika perusahaan sudah 

menerapkan IFRS. Suatu perusahaan dikatakan menerapkan IFRS apabila telah 

sesuai dengan penyajian laporan keuangan IFRS yaitu (Kartikahadi, 2012): 

1. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan 

(Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Posisi 

Keuangan Komparatif Awal Periode dan penyajian retrospektif terhadap 

penerapan kebijakan akuntansi (Kartikahadi, 2012:118). 

2. Pengungkapan dalam laporan posisi keuangan (Neraca) terdiri dari Aset, 

Liabilitas dan Ekuitas (Kartikahadi, 2012:121) 

http://www.duniainvestasi.com/
http://www.idx.co.id/
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3. Penggunaan istilah noncontrolling interest (hak non pengendali) dan disajikan 

dalam perubahan ekuitas (Kartikahadi, 2012:166) 

4. Tidak menggunakan istilah pos luar biasa (extraordinary item) (Kartikahadi, 

2012;200) 

5. Penyajian liabilitas jangka panjang yang akan dibiayai kembali yaitu liabilitas 

jangka panjang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo 

dalam 12 bulan meskipun perjanjian pembiayaan kembali sudah selesai setelah 

periode pelaporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan (Kartikahadi, 

2012;162) 

Dikatakan perusahaan tidak menerapkan IFRS apabila perusahaan tidak 

memenuhi kriteria penyajian laporan keuangan di atas. 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen manajemen laba. 

Manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan model Jones Model (Agustia, 

2013). Discretionary accruals dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

TAit = [α1(1/A it-1) + α2(∆REVit/A it-1) + α3(PPEit/A it-1)] + ε  

NDAit [α1(1/A it-1) + α2(∆REVit/A it-1) - α3(PPEit/A it-1)] + ε  

Keterangan:  

DAit : Discretionary accruals perusahaan i pada periode t  

NDAit : Non Discretionary accruals perusahaan i pada periode t  

TAit : Total accruals perusahaan i pada periode t  

A it-1 : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  
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∆REVit : Perubahan revenue perusahaan i pada periode ke t  

PPEit : Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t  

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit  

 

3.4.3. Variabel Kontrol 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk dapat 

menangkap apakah ada pengaruh–pengaruh lain yang berbeda. Variabel kontrol 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

a. Size (Ukuran Perusahaan) 

   Ukuran perusahaan merupakan angka yang menggambarkan besarnya 

kekayaan perusahaan dalam mengelola perusahaan. Ukuran perusahaan 

merupakan hasil logaritma dari total aset dan  diberi simbol SIZE, rumus ukuran 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

SIZEit = Log. Total Asetit 

Keterangan: 

SIZEit   = Ukuran perusahaan i pada periode t 

Log. Total Asset it = Logaritma total asset perusahaan i pada periode t 

b.Leverage 

Leverage adalah persentase nilai hutang perusahaan, dengan demikian 

leverage menggambarkan berapa % ekuitas perusahaan dibiayai oleh hutang 

dalam kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini variabel leverage diproxikan 

dengan menggunakan alat ukur Debt to Equity Ratio atau DER yaitu 
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perbandingan atau rasio antara nilai buku total hutang terhadap total ekuitas 

perusahaan (Munawir, 2011) dengan rumus sebagai berikut: 

      Total Hutang 

DER  = 

      Total Modal 

c. Pertumbuhan perusahaan (Growth) 

Growth adalah tingkat pertumbuhan dari perusahaan berdasarkan nilai 

total aset. Nilai Growth diperoleh dari nilai logaritma perbandingan/rasio antara 

total asset sekarang terhadap total asset tahun sebelumnya. Secara sistematis 

(Healy dan Palepu, 2003) Growth dirumuskan sebagai berikut: 

Growit        = Ln 

TAit 

TAit-1 

Keterangan: 

Growit  = Growth perusahaan i pada periode t 

TAit   = Total Asset perusahaan i pada periode t 

TAit-1   = Total Asset perusahaan i pada periode t-1 

d. ROE 

Return on Equity merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan laba 

bersih perusahaan terhadap total ekuitas. Variabel Return on Equity yang diberi 

simbol ROE yang dihitungan dengan membandingkan antara laba sebelum 

bunga dan pajak (earning after tax) terhadap nilai buku total ekuitas 

perusahaan. Return on Equity diformulasikan sebagai berikut : 

Return on Equity    =    Laba Bersih setelah Pajak  

                   Ekuitas  

         Sumber : Tandellin (2010:241) 
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3.5. Analis Data 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan 

minimum (Ghozali, 2009). Varian dan standar deviasi menunjukkan 

penyimpangan data terhadap rata-ratanya (mean). Apabila standar deviasinya 

kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompok di sekitar rata-rata 

hitungnya. 

b. Pengujian Kualitas Data 

1) Uji Normalitas 

 Normalitas  data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis 

multivariate. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi yang tidak normal, maka 

uji statistic t. Normalitas dapat diuji dengan berbagai cara, diantaranya dengan 

normal probability plot (Cooper dan Emory, 2003:69), yaitu membandingkan plot 

nilai residual dari data actual dengan plot distribusi normal. Pada pendekatan ini, 

distribusi normal akan ditujukan dalam garis diagonal, sedangkan residual dari 

data actual akan diplot sesuai dengan distribusinya. Jika plotting data actual 

terletak pada garis diagonal tersebut atau mendekatinya, berarti data actual 

tersebut  berdistribusikan normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

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

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

saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal 
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adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasi antar variabel bebas = 0. Dalam 

penelitian ini, gejala multikolonieritas dilihat dari:  

a) nilai Tolerance dan lawannya  

b) Variance Inflation Factor (VIF).  

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolonieritas adalah = 

mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1, dan mempunyai angka Tolerance 

mendekati 1. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai Tolerance yang 

rendah = nilai VIF yang tinggi (VIF = 1 atau Tolerance) dan menunjukkan adanya 

kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah Tolerance 0,10 

atau = nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2009). 

c) Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode 

tertentu dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (Imam 

Ghozali;2009). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari 

nilai Durbin Watson (DW).Jika angka DW dibawah -2, maka terdapat 

autokorelasi positif .Jika angka DW diantara -2 sampai +2, maka tidak terdapat 

autokorelasi. Jika angka DW diatas +2, maka terdapat autokorelasi negatif. 

 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
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yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan 

residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, sumbu x adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis 

(Ghozali, 2009). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  Jika telah ada pola yang jelas, 

serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Regresi Berganda 

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana beberapa variabel 

independen mempengaruhi variabel lainnya (variable dependen). Oleh karena itu 

peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur 

kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga 

menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan 

pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

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

Y  = Manajemen Laba 

X1  = Adopsi IFRS 

X2 = Ukuran Perusahaan (Size) 

X3  = Leverage 

X4  = Growth 

X5  = ROE 

a  = Konstanta 

b  = slope regresi atau koefisien regresi dari X1 

e =: kesalahan residual (error turn) 

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 20,0 

dengan tingkat signifikansi 5% (a = 0,05). Analisis hasil regresi dilakukan 

berdasarkan sub bab berikutnya. 

d) Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit yang diukur dari nilai koefisien determinasi (R²). Koefisien 

determinasi mengukur sejauh kemampuan model dapat menerangkan variasi 

variabel dependen. Karena R² mempunyai kelemahan yaitu bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan kedalam model maka digunakan Adjusted 

R². Makin besar Adjusted R², maka makin besar tingkat variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Bila r = +1, atau 

mendekati 1 maka  korelasi  antara  dua  variabel dikatakan positif dan sangat 

kuat. 
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e) Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat signifikansi 

ditentukan sebesar 5%. 

Kriteria diterima atau ditolak :  

a. Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

b. Apabila t hitung < t tabel Ho diterima, artinya variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


