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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode tahun 2010-2012.

3.1.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang

tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Adapun pertimbangan yang digunakan pemilihan sampel adalah :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan tahunan

secara berturut-turut selama periode 2010-2012.

2. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap

dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada tahun

2010-2012.
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3. Data harga saham tersedia selama periode estimasi dan pengamatan

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel di atas maka diproleh jumlah

sampel sebanyak 32 perusahaan, dari perusahaan tersebut terdapat 16 perusahaan

yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dan 1 perusahaan

datanya tidak lengkap, sehingga yang memenuhi kriteria ada sebanyak 15

perusahaan dikali 3 periode pengamatan, maka diproleh 45 laporan keuangan

yang dijadikan sebagai sampel.

Adapun proses pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

dapat dilihat pada tabel 3.1 yang ada di bawah ini:

Tabel : 3.1
Prosedur penarikan sampel

No Keterangan Jumlah

1
Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 32

2
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan
secara berturut-turut tahun 2010-2012 (16)

3
Perusahaan yang tidak memiliki data dewan komisaris,
dan harga saham tahun 2010-2012 (1)

4 Jumlah perusahaan 15

5 Jumlah observasi (15 x 3 tahun) 45
Sumber : Data telah diolah

Berdasarkan proses penentuan sampel pada tabel 3.1 di atas, diproleh

jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. adapun nama-nama perusahaan yang

dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel : 3.2
Daftar nama sampel perusahaan.

No nama perusahaan Kode
1 PT.Akasha wira international Tbk ADES
2 PT.Sekar Laut Tbk SKLT
3 PT.Delta djakarta Tbk DLTA
4 PT .Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI
5 PT .Prashida Aneka Niaga Tbk PSDN
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6 PT .Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI
7 PT .Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ
8 PT .Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP
9 PT .Bentoel International Investama Tbk RMBA
10 PT .Kalbe Farma Tbk KLBF
11 PT .Pyridam Farma Tbk PYFA
12 PT .Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI
13 PT .Unilever Indonesia Tbk UNVR
14 PT .Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI
15 PT .Kedaung Indag Can Tbk KICI

Sumber : Data telah diolah

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan

tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tahun 2010-2012. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan

Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) dan dari ICMD.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan

dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal

maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dari

penelitian ini, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber -

sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel

penelitian.
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3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel: 3.3

Penjelasan variabel penelitian

Variabel Definisi Alat ukur Skala

1. Dependen
a. Manaje

men laba
(Y)

Manajemen laba
merupakan suatu
tindakan intervensi yang
dilakukan  manajemen
dengan sengaja dalam
proses penentuan laba,
biasanya untuk
memenuhi kebutuhan
pribadi (Scipper, 1989)
dalam Subramanyam
(2010)

Manajemen laba diukur dengan proxi
discreationari accrual (DACC) yang
dihitung dengan menggunakan model jones
yang dimodifikasi.
(DACC) dihitung dengan cara
menyelisihkan total acrual (TACC) dan non
dicreationary acrual (NDACC)  dengan
tahapan sebagai berikut:.

a. TAC = Net income – OCFt
Keterangan :
TAC : total acrual perusahaan i

pada periode t
Net income : laba bersih setelah pajak
OCF : arus kas operasi

b. Menghitung nilai accruals yang diestimasi
dengan persamaan regresi OLS (Ordinary
Least Square):

TACt/At-1 = α1(1/At-1) + α2(ΔREVt / At-
1) + α3(PPEt / At-1) + e

Dimana
At-1  : total aset untuk sampel perusahaan

i pada akhir tahun t-1
REVt : perubahan pendapatan perusahaan

i dari tahun t-1 ke tahun t
RECt : perubahan piutang perusahaan i

dari tahun t-1 ke tahun t
PPEt : aktiva tetap (gross property plant

and equipment) perusahaan tahun
t

c. Mengitung nondiscretionary accruals
model (NDA) adalah sebagai berikut:

NDAt = α1(1/At-1) + α2((ΔREVt –
ΔRECt)/ At-1) + α3(PPEt / At-1)

Dimana:
NDAt : nondiscretionary accruals pada

tahun t

Rasio
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Variabel Definisi Alat ukur Skala

α         : fitted coefficient yang diperoleh
dari hasil regresi pada
perhitungan total accruals.

d. Menghitung discretionary accrual

DACt : (TACt / At-1) – NDAt
Dimana:
DACt : discretionary accruals perusahaan i

pada periode t

2. Independe
n
a. Proporsi

dewan
komisari
s (x1)

Komisaris independen
adalah anggota dewan
komisaris yang berasal
dari luar perusahaan
yang tidak ada
hubungan nya dengan
manajer atau perusahaan

Proporsi dewan komisaris independen diukur
dengan menggunakan indikator persentase
anggota dewan komisaris yang berasal dari
luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota
dewan komisaris perusahaan.

Komisaris independen
= x 100

Total jumlah dewan komsaris

Rasio

b. Komite
audit
(x2)

komite audit adalah
komite yang dibentuk
oleh dewan komisaris
untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan
perusahaan dan minimal
berjumlah 3 orang
sekaligus ketua yang
menjabat sebagai dewan
komisaris independen.

Variabel ini merupakan variabel dummy.

Perusahaan yang memiliki komite audit
dan telah sesuai yang ditetapkan regulator
diberi nilai = 1

Perusahaan yang memiliki komite audit
tetapi tidak sesuai yang ditetapkan regulator
diberi nilai = 0

Nomi
nal

c. Asimetri
informas
i (x3)

Asimetri informasi
merupakan suatu
keadaan dimana adanya
ketidakseimbangan
informasi yang dimiliki
antara agen dengan
principal

Asimetri informasi diukur dengan
menggunakan relative bid-ask spread yang
dioperasikan sebagai berikut:

SPREADi,t = (aski,t - bidi,t) /{(aski,t +
bidi,t)/2} x 100

Keterangan :

Aski,t = Harga ask tertinggi saham
perusahaan i yang terjadi pada hari
t

Bidi,t =Harga bid terendah saham
perusahaan i yang terjadi pada hari
t

Rasio
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Variabel Definisi Alat ukur Skala

d. Ukuran
perusaha
an (x4)

Ukuran perusahaan
adalah suatu skala
dimana dapat didasarkan
pada total nilai aktiva,
long size, nilai pasar
saham, total penjualan,
kapasitas pasar, jumlah
tenaga kerja dan
sebagainya.

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan
jumlah total aset yang dimiliki perusahaan
sampel yang kemudian ditranformasikan ke
logaritma natural (LN).

Size = Ln Total aset.

Rasio

Sumber : Data telah diolah

3.5. Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan

sampel penelitian. Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui

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

kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik.

Pengujian regresi data panel dapat dilakukan setelah model dari penelitian

ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang

harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak

mengandung multikoloniaritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu

sebelum melakukan pengujian regresi data panel perlu dilakukan lebih dahulu

pengujian asumsi klasik yang terdiri dari:
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3.5.2.1.Uji Normalitas

Menurut Priyanto (2008:28) uji normalitas data dalam model regresi

bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel dependen dengan variabel

independen memiliki distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas dilakukan

dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

Distribusi data dilakukan dengan membandingkan angka signifikansi

denga tarif signifikansi. Dalam penelitian ini tarif signifikansi yang digunaka

adalah 5% (0,05), dimana syaratnya adalah:

a. Jika angka signifikan > tarif signifikansi (α) 0,05 maka distribusi data

dikatakan normal.

b. Jika angka signifikan < tarif signifikani (α) 0,05 maka distribusi data

dikatakan tidak normal.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal.

3.5.2.2.Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2005:91) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dengan

melihat nilai tolerance dan lawannya nilai variance inflation factor (VIF).

a. Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka dapat

diartikan bahwa terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian

tersebut.



49

b. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak

terdapat gangguan multikolienaritas pada penelitian tersebut.

3.5.2.3.Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

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

ada problem autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk

mendeteksi masalah autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali,

2005:96) :

a. 0 < nilai DW < dl = ada autokorelasi positif

b. dl ≤ nilai DW ≤ du = tidak ada autokorelasi positif

c. du < nilai DW < 4-du = tidak ada autokorelasi

d. 4-du ≤ d ≤ 4-dl = tidak ada korelasi negatif

3.5.2.4.Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

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

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi

Heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedasitsitas dengan

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan
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residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara

SRESID dan ZPRED.

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini di uji dengan dengan menggunakan analisis

regresi data panel dengan bantuan program komputer SPSS versi 17. Persamaan

ini merupakan gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section

(antar individu/ruang). Regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan

asumsi intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu. Asumsi ini

merupakan asumsi yang paling sederhana dengan mengabaikan dimensi waktu

dan ruang dan langsung melakukan Ordinary Least Square (OLS). Persamaan ini

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap

satu variabel dengan persamaan sebagai berikut:

Y = α + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + eit

Keterangan :

Y = Discretionary Accruals (dari manajemen laba)

i = Jenis Perusahaan

t = waktu

α = Konstanta
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β1 – β4 = Koefisien regresi

e = error

X1 = proporsi dewan komisaris independen

X2 =  keberadaan komite audit

X3 = asimetri informasi

X4 = ukuran perusahaan

3.5.3.1.Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2005) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variabel dependen.

Menurut Sulaiman(2004:87) uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari

pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan

menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan

membandingkan thitung dengan ttabel

Untuk menentukan uji ttabel, ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan

derajat kebebasan df = (N-k) dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah

jumlah variabel intersep dengan kriteria uji adalah :

Jika thitung>ttabel, (α, N-k), maka Hipotesis diterima

Jika thitung<ttabel (α, N-k), maka Hipotesis ditolak

3.5.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Sulaiman (2004:86). uji F dilakukan untuk melihat pengaruh

variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel.
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Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar

5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df=(N-k) dan (k-1) dimN

adalah jumlah observasi, k adalah jumlah variabel termasuk intersep.

Jika F hitung> F tabel (α, k-1, N-k), maka Hipotesis diterima

Jika F hitung< F tabel (α, k-1, N-k), maka Hipotesis ditolak

3.5.3.3.Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai koefisien adjusted R2 dimaksudkan untuk mengetahui presentase

besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel

dependen atau untuk menunjukan seberapa besar model regresi mampu

menjelaskan variabilitas variabel dependen.

Adjusted R2 adalah determinasi yang disesuaikan, yang artinya besarnya

pengaruh variabel bebas yang telah disebabkan dari pengaruh error term secara

bersama-sama terhadap variabel dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah

dengan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien

variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis

dilakukan berdasarkan t-test dan F-test untuk menguji signifikansi variabel–

variabel independen terhadap variabel dependen.


