
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Data Penelitian 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu memperoleh data dari dokumen berupa laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit dan ringkasan kerja yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur yang go public dan dipublikasikan oleh Pusat Referensi Pasar Modal 

(PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD).  Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

time series atau disebut data panel (data pooled), karena mengambil sampel 

berdasarkan urutan waktu yang diperoleh dari laporan keuangan auditan 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2008.   

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).  Jenis 

data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-

angka yang kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk memperoleh makna 

dari data tersebut.  Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data harga saham 

b. Laba bersih 

c. Arus kas dari kegiatan operasi 
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d. Total aktiva 

e. Total pendapatan 

f. Total piutang 

g. Aktiva tetap 

h. Total utang 

 

B. Penentuan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008.  Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive judgement 

sampling yang merupakan tipe pemilihan secara tidak acak (non probabilitas) 

dimana pengambilan perusahaan sampel dilakukan berdasarkan kriteria (Nur 

Indriantoro dan B. Supomo, 2002).  Adapun kriteria dari sampel penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian 2004-2008 dan tidak melakukan restrukturisasi 

perusahaan, seperti merger dan akuisisi selama periode tersebut. 

2. Perusahaan terdaftar sejak tahun 2003 dan tidak di delisting selama periode 

penelitian (2004-2008). 

3. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-

turut serta telah diaudit dengan akhir periode keuangan 31 Desember. 

4. Menggunakan satuan mata uang rupiah. 

5. Data harga saham tersedia selama periode estimasi dan pengamatan. 
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Berikut ini disajikan tabel rincian perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria. 

 

Tabel 1.  Proses Pemilihan Sampel Penelitian 

No. Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2004-2008. 

148 

2 Perusahaan tidak melaporkan laporan keuangan auditan 

secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2004-2008. 

(11) 

3 Periode laporan keuangan tidak  berakhir 31 Desember. (1) 

4 Tidak menggunakan satuan mata uang rupiah. (6) 

5 Tidak tersedia data saham selama penelitian. (77) 

 Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel. 53 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di atas maka diperoleh jumlah 

sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2004-2008 adalah 53 perusahaan dan jumlah observasi selama 5 

tahun tersebut (2004-2008) sebanyak 265 observasi.  Adapun daftar nama 

perusahaan sampel disajikan di bawah ini: 

 

Tabel 2.  Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode 

1 PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk ADES 

2 PT Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 

3 PT Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

4 PT Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 

5 PT Astra International Tbk ASII 

6 PT Astra Graphia Tbk ASGR 

7 PT Astra Otoparts Tbk AUTO 

8 PT Barito Pacific Timber Tbk BRPT 
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No Nama Perusahaan Kode 

9 PT Berlina Co Ltd Tbk BRNA 

10 PT Betonjaya Manunggal Tbk BTON 

11 PT Budi Acid Jaya Tbk BUDI 

12 PT Colorpak Indonesia Tbk CLPI 

13 PT Daeyu Orchid Indonesia Tbk DOID 

14 PT Daya Sakti Unggul Corporation Tbk DSUC 

15 PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 

16 PT Dynaplast Tbk DYNA 

17 PT Ekadharma Tape Industries Tbk EKAD 

18 PT Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 

19 PT Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 

20 PT Gajah Tunggal Tbk GJTL 

21 PT Goodyear Indonesia Tbk GDYR 

22 PT Gudang Garam Tbk GGRM 

23 PT Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 

24 PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk INTP 

25 PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

26 PT Indospring Tbk INDS 

27 PT Intan Wijaya International Tbk INCI 

28 PT Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk JKSW 

29 PT Jaya Pari Steel Tbk JPRS 

30 PT Kabel Farma (Persero) Tbk KLBF 

31 PT Kageo Igar Jaya Tbk (Igarjaya) IGAR 

32 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 

33 PT Lautan Luas Tbk  LTLS 

34 PT Lion Mesh Prima Tbk LMSH 

35 PT Metrodata Electronics Tbk MTDL 

36 PT Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 

37 PT Prima Alloy Steel Tbk PRAS 

38 PT Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 
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No Nama Perusahaan Kode 

39 PT Semen Cibinong Tbk SMCB 

40 PT Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 

41 PT Sepatu Bata Tbk BATA 

42 PT Sierad Produce Tbk SIPD 

43 PT Sorini Corporation Tbk SOBI 

44 PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk SULI 

45 PT Suparma Tbk SPMA 

46 PT Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 

47 PT Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 

48 PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk AISA 

49 PT Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk TIRT 

50 PT Trias Sentosa Tbk TRST 

51 PT Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 

52 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 

53 PT United Tractors Tbk UNTR 

Sumber: Lampiran 1 

 

C. Operasional Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Dependen (Y) 

 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen  

dalam penelitian ini, yaitu manajemen laba (earnings management).  Untuk 

melihat ada atau tidaknya manajemen laba dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan proksi discretionary accruals yang dihitung dengan menggunakan 

model modifikasi Jones (modified Jones).  Alasan pemilihan model Jones yang 

dimodifikasi ini karena model ini dianggap sebagai model yang paling baik 

dalam mendeteksi manajemen laba.  Penelitian Dechow (1995) dalam Halim 

(2005) menyimpulkan bahwa empat dari lima model akrual yang diteliti,  
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yaitu model Healy, model De Angelo, model Jones, dan model industri memiliki 

kekuatan uji yang rendah terhadap manajemen laba.  Sedangkan model Jones 

yang dimodifikasi (1995) memiliki kekuatan uji yang kuat terhadap manajemen 

laba.  Discretionary accruals dihitung dengan cara mengurangkan total accruals 

(TACC) dengan non discretionary accruals.  Persamaan model modifikasi Jones 

tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut: 

itit

it

it NDADA
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TA

1

           maka         it

it

it
it NDA
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TA
DA

1

 

 

Model pengukuran atas akrual pada penelitian ini dijelaskan (Halim, 2005): 

 

a. Total Accruals 

Total accruals pada penelitian ini didefinisikan sebagai selisih antara laba bersih 

dengan arus kas dari kegiatan operasi. 

ititit OCFNITA  

 

TAit : total akrual perusahaan i pada periode t 

NIit  : laba bersih perusahaan i pada periode t 

OCFit : arus kas dari kegiatan operasi perusahaan i pada periode t 

 

b. Non Discretionary Accruals 

Komponen non discretionary accruals terkait dengan perubahan tingkat aktivitas 

dan skala aktiva tetap sehingga bukan merupakan sasaran diskresi manajemen.  

Model  non discretionary accruals tersebut sebagai berikut: 
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Estimasi dari parameter spesifik perusahaan 321 ,, aaa  diperoleh melalui: 

it
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NDAit   : non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

DAit   : discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

∆Rev  : perubahan pendapatan perusahaan i dalam periode ke t-1 

∆Rec : perubahan piutang perusahaan i dalam periode ke t-1 

PPE  : aktiva tetap perusahaan i pada periode t 

Ait-1  : total aktiva perusahaan i pada periode t-1 

321 ,, aaa   : parameter spesifik perusahaan 

TAit : total akrual perusahaan i pada periode t 

it  : sampel error perusahaan i pada periode t 

 

c. Discretionary Accruals 

Karena total accruals terdiri dari discretionary accruals dan non discretionary 

accruals, maka discretionary accruals dapat dirumuskan sebagai berikut: 

it

it

it
it NDA

A

TA
DA

1

 

 

2. Variabel Independen (X) 

 

a. Asimetri Informasi/SPREAD (X1) 

Asimetri informasi diproksi melalui bid-ask spread (Stoll, 1989) dalam 

Ambarwati (2008).  Data asimetri informasi bersumber dari ringkasan kerja pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2004-2008. 
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Bid-ask spread dapat dirumuskan sebagai berikut: 

100
2/

x
bidask

bidask
SPREAD

itit

itit

it  

 

SPREADit : bid-ask spread perusahaan i pada hari t 

askit : harga ask (tawar) tertinggi saham perusahaan i pada hari t 

bidit : harga bid (minta) terendah saham perusahaan i pada hari t 

 

b. Ukuran Perusahaan (X2) 

Ukuran (size) perusahaan diukur dari market capitalization (Halim, 2005) yaitu 

jumlah lembar saham yang beredar akhir tahun dikalikan dengan harga saham 

penutupan akhir tahun kemudian hasilnya di-log agar nilai tidak terlalu besar 

untuk masuk ke dalam model persamaan. 

TahunAkhir Penutupan  Saham Harga x SahamLembar Jumlah  Log  Size  

 

c. Leverage (X3) 

Leverage diukur dengan debt to asset ratio atau total utang tahun t dibagi dengan 

total aktiva tahun t (Weston dan Copeland, 1996 dalam Widiastuti, 2008). 

Aktiva Total

 UtangTotal
  EVL  

 

D. Pengujian asumsi klasik 

 

Pengujian ini bertujuan agar asumsi-asumsi yang mendasari model linear dapat 

dipenuhi dan penelitian tidak menjadi bias.  Pengujian ini dilakukan sebelum 

suatu model regresi linear digunakan.  Pengujian asumsi klasik yang dilakukan 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual atau 

pengganggu memiliki distribusi normal.  Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal.   

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak: 

 Analisis grafik, dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan kumulatif dari distribusi normal.  Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal.  Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya atau menyebar di sekitar garis diagonal.  Sedangkan jika pola 

distribusi tidak normal maka data akan menyebar jauh dari diagonal dan/atau 

tidak mengikuti arah garis diagonalnya. 

 Analisis statistik, dengan melihat nilai kurtosis dn skweness dari residual dan 

uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya hubungan antar variabel independennya.  Multikolinieritas 

dapat menyebabkan standar error akan semakin besar dan meningkatkan tingkat 

korelasi antar variabel.  Jelas bahwa multikolinieritas adalah suatu kondisi yang 

menyalahi aumsi regresi linier dan multikolinieritas tidak mungkin terjadi 

apabila variabel bebas (X) yang diikutsertakan hanya satu.  Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas adalah dengan VIF (Variance 
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Inflation Factor) bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 

maka tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi dan begitu pula sebaliknya.  Besarnya VIF dirumuskan: 

Tolerance
VIF

1
 

 

3. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi (hubungan) 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya).  Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti 

komponen error berkorelasi berdasarkan waktu (pada data time series) atau 

urutan ruang (pada data cross sectional).  Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi.  Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi 

dalam model regresi, digunakan uji Durbin Watson. 

 

Tabel 3.  Klasifikasi Nilai d 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi, positif/negatif 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0 < d < dL 

dL ≤ d  ≤ dU 

4 – dL < d < 4 

4 – dU ≤ d ≤ 4 - dL 

dU < d < 4 - dU 

Sumber: Tabel 3 Durbin Watson (d Test); Imam Ghozali, 2007 

 Ho : Tidak ada autokorelasi (r = 0) 

 Ha : Ada autokorelasi (r ≠ 0) 
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4. Uji Heterokedastis 

 

Uji heterokedastis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi  

masih terjadi ketidaksamaan variance dari suatu residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain.  Jika variance dari suatu residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas.  Model regresi yang baik adalah yang homokedastis atau 

tidak terjadi heterokedastis.  Pengujian asumsi heterokedastisitas dilakukan 

dengan mengamati sebaran titik-titik pada scatterplot.  Hal ini dapat dideteksi 

dengan melihat plot antara nilai taksiran Y dengan nilai residual yang 

distandarkan dari sumbu X dan Y yang telah diprediksi tidak membentuk suatu 

pola tertentu yang jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastis (Singgih, 2007). 

 

E.  Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Diskriminan 

 

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda terhadap variabel independen dan 

variabel dependen, terlebih dahulu harus mencari koefisien dari non 

discretionary accruals dengan menggunakan uji diskriminan.  Menurut Singgih 

Santoso (2004:143), uji diskriminan adalah teknik multivariate yang termasuk 

dependence method, yaitu adanya variabel dependen dan variabel independen.  

Sedangkan menurut Imam Ghazali (2006:185) uji diskriminan merupakan 

bentuk regresi dengan variabel terikat berbentuk non metrik atau kategori, dan 
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data independen harus berupa data non kategori.  Tujuan  dari uji diskriminan 

menurut Imam Ghazali (2006) adalah: 

a. Ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara grup pada variabel 

dependen atau apakah ada perbedaan antara anggota grup 1 dan grup 2. 

b. Jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan 

yang membuat perbedaan itu. 

c. Membuat fungsi atau model diskriminan, yang pada dasarnya mirip dengan 

persamaan regresi. 

d. Melakukan klasifikasi terhadap objek, apakah suatu objek (bisa nama orang, 

benda atau lainnya) termasuk grup 1 atau grup 2 atau lainnya. 

   

Pada prinsipnya, uji diskriminan adalah ingin membuat model yang bisa secara 

jelas menunjukkan perbedaan antar isi variabel dependen, yang dalam kasus ini 

adalah perilaku memaksimalkan laba atau meminimalkan laba.  Langkah awal 

dilakukan dengan pengelompokan sampel perusahaan menjadi dua, yaitu sampel 

perusahaan yang diprediksi memaksimalkan laba dan meminimalkan laba.  

Pembagian ini didasarkan pada data laporan keuangan tahun 2003-2008 dengan 

menghitung laba perusahaan i pada periode t dikurangi dengan laba periode t-1.  

Menurut Singgih Santoso (2004), pengambilan keputusan dilakukan melalui: 

a. Dengan angka Wilk’s Lambda yang berkisar 0 sampai 1 

Jika angka mendekati 0 maka data tiap grup cenderung berbeda, sedang jika 

angka mendekati 1 maka data tiap grup cenderung sama. 

b. Dengan F test dengan melihat angka Sig. 

Jika Sig.< 0,05 berarti ada perbedaan antar grup. 

Jika Sig.> 0,05 berarti tidak ada perbedaan antar grup. 
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2. Uji Regresi Linier Berganda 

 

Setelah dilakukan uji diskriminan dan dinyatakan telah memenuhi semua asumsi 

klasik maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, yaitu dengan uji regresi 

linier berganda secara parsial dan simultan.  Hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh signifikansi dari variabel 

independen asimetri informasi dan variabel kontrol ukuran perusahaan dan 

leverage terhadap variabel dependen manajemen laba.  Adapun persamaan 

regresinya adalah: 

eXbXbXbaY itititit 332211  

 

Yit : manajemen laba (DA) perusahaan i pada periode t 

a : Interception point (konstanta) 

b1, b2, b3 : koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 : Asimetri informasi (SPREAD) perusahaan i pada periode t 

X2 : Ukuran perusahaan (SIZE) perusahaan i pada periode t 

X3 : Leverage (LEV) perusahaan i pada periode t 

e : Kesalahan random (residual error) 

 

Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 

(Statistical Program For Social Science) for windows 16.0 pada tingkat 

keyakinan 95% dan tingkat kesalahan α 5%.  Dasar pengambilan keputusan 

pengujian hipotesisnya: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 


