
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk kedalam explanatory research (penelitian eksplanatori), 

karena penelitian ini bertujuan untuk menguji sebuah teori. Ferdinand (2006) 

menjelaskan bahwa menurut metode eksplanasi bangunan teori yang dikembangkan, 

penelitian dapat dibedakan menjadi  penelitian yang bertujuan membangun proporsi 

dan hipotesis serta penelitian yang bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hipotesis sehingga termasuk dalam metode eksplanasi ilmu, 

menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. 

Variabel yang dipengaruhi adalah variabel dependen (terikat) dan variabel yang 

mempengaruhi adalah variabel independen (bebas). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif karena dalam penelitian ini menggambarkan 

permasalahan berupa hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel 

independennya. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Populasi menurut Ferdinand (2006) adalah gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki kesamaan tertentu yang menjadi 

pusat perhatian dari peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013. Perusahaan 

manufaktur terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013 terdiri 

dari 117 perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 

berkembang di Indonesia karena penggunaannya yang terus menerus oleh 

masyarakat.  

 

2. Sampel 

 

Menurut Ferdinand (2006) sampel merupakan subset dari populasi yang terdiri dari 

beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena tidak mungkin untuk 

mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebuah sampel, oleh karena itu dibentuk 

sebuah perwakilan populasi yang disebut sebagai sampel. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan penelitian atau kriteria tertentu. Teknik 

ini dipilih agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang akan diteliti. 
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Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010–2013, 

2. Bergerak dibidang manufaktur, sektor industri barang konsumsi, 

3. Perusahaan tersebut memenuhi kelengkapan data berupa laporan keuangan 

selama periode penelitian, 

4. Perusahaan sampel mempublikasikan laporan keuangan auditor dengan 

menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 

5. Data harga saham tersedia selama periode penelitian. 

 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 27 perusahaan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Kriteria tersebut digunakan untuk mengambil saham dan laporan 

keuangan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur 2010-2013 

ditunjukan pada tabel berikut ini: 

Table 3.1 

Daftar Perusahaan Manufaktur, yang Menjadi Sampel Penelitian  

 
No Kode Nama Perusahaan 

1 ADES PT. Akasha Wira Internasional Tbk. 

2 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

3 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk. 

4 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

5 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

6 MYOR PT. Mayora Indah Tbk. 

7 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

8 SKLT PT. Sekar Laut Tbk. 

9 STTP PT. Siantar Top Tbk. 

10 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk. 

11 CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk. 

12 GGRM PT. Gudang Garam Tbk. 

13 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

14 RMBA PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

15 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk. 

16 INAF PT. Indofarma Tbk. 
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17 KAEF PT. Kimia Farma Tbk. 

18 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk. 

19 MERK PT. Merck Tbk. 

20 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk. 

21 SCPI PT. Schering Plough Indonesia Tbk. 

22 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk. 

23 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk. 

24 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 

25 KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. 

26 KICI PT. Kedaung Indag Can Tbk. 

27 LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk. 

Sumber : sahamok, diolah September 2014 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian terdiri dari dua yaitu jenis data 

primer dan jenis data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang merupakan data yang telah disediakan berupa data keuangan, 

diantaranya laporan historis harga saham dan data pada laporan keuangan yang terkait 

sesuai dengan karakteristik perusahaan yang dijadikan variabel dalam penelitian ini, 

yaitu laporan keuangan, ukuran perusahaan, harga saham. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data historis harga saham perusahaan 

manufaktur di www.finance.yahoo.com selama 12 bulan setiap tahun dari 2010-2013 

dan laporan keuangan perusahaan yang terdapat pada www.idx.co.id yang diterbitkan 

oleh masing-masing perusahaan sampel pada periode 2010-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.yahoo.com/
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Studi Dokumentasi 

 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau data yang diperlukan dengan 

pencatatan dan perhitungan mengenai harga saham, ukuran perusahaan, total asset 

yang dimiliki, dan berbagai hal lainnya terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian 

yang tercantum dalam laporan keuangan pada periode penelitian.  

 

2. Studi Kepustakaan 

 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan, menelaah 

kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis sebagai 

sumber dan dasar dalam penelitian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data dengan 

menggunakan literatur pustaka seperti buku-buku literatur, skripsi, jurnal, dan 

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan manajemen laba. 

 

E. Definisi Konseptual 

 

Definisi konsetual digunakan untuk menegaskan suatu konsep yang dipilih dalam 

sebuah peneitian. Dalam definisi konseptual ini menjelaskan pengertian konsep dari 

masing-masing variabel dan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependennya. 
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a. Hubungan Asimetri Informasi dengan Manajemen Laba 

Asimetri informasi merupakan perbedaan atau ketidakseimbangan informasi yang 

dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait seperti, pemilik perusahaa, manajer 

perusahaan dan investor. Sedangkan manajemen laba merupakan pemilihan 

metode-metode yang tersedia seperti, FIFO, LIFO, metode saldo menurun, metode 

garis lurus dan lain sebagainya yang dalam pelaporannya disesuaikan dengan 

tujuan perusahaan dan atau tujuan pribadi yang dikerjakan oleh seorang manajer. 

Asimetri informasi yang tinggi akan cenderung mengakibatkan tingginya 

manajemen laba. Karena semakin tinggi asimetri informasi, yaitu informasi yang 

dimiliki oleh seorang manajer yang lebih mengetahui keadaan perusahaan maka 

manajer akan lebih leluasa dalam memainkan laba perusahaan sehingga tingkat 

praktek manajemen laba juga semakin tinggi. Hal ini berarti asimetri informasi 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 

b. Hubungan Kompensasi Manajerial dengan Manajemen Laba. 

Kompensasi Manajerial atau bonus merupakan motivasi seorang manajer terhadap 

bonus yang diberikan oleh seorang pemilik perusahaan atas usaha manajer dalam 

menjalankan perusahaan, dan ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi 

maka manajerpun akan mendapatkan bonus. Tingginya laba yang didapat oleh 

perusahaan mencerminkan kinerja yang dilakukan oleh manajer, untuk menghargai 

kinerja manajer maka pemilik biasanya akan memberikan bonus lebih. Untuk 

mendapatkan bonus yang lebih tinggi maka manajer akan berusaha lebih dalam 

meningkatkan laba, bukan hanya dalam hal meningkatkan penjualannya namun 



43 
 

 

juga dalam hal mengolah laba. Hal ini menunjukan bahwa semakin tingginya 

keinginan seorang manajer memperoleh bonus maka akan semakin tinggi pula 

kemungkinan adanya praktek manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi manajerial memiliki hubungan yang positif terhadap manajemen laba. 

 

c. Hubungan Perjanjian Kredit dengan Manajemen Laba 

Perjanjian kredit merupakan sebuah kontrak yang dilakukan antara pihak 

perusahaan dan pihak kreditur, yang mampu melindungi kepentingan kreditur dari 

tindakan-tindakan manajer, seperti membiarkan modal dibawah batas yang telah 

ditentukan atau disepakati. Apabila perusahaan mengalami penurunan laba maka 

manajer akan memilih metode yang mampu memindahkan laba periode mendatang 

pada periode saat ini. Untuk menghindari adanya biaya-biaya ketika renegosiasi 

ulang maka manajer akan berusaha untuk meningkatkan laba untuk 

mempertahankan perjanjian kredit yang telah terjalin. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi keinginan manajer mempertahankan perjanjian kredit 

perusahaannya maka akan menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya 

praktek manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit 

memiliki hubungan yang positif terhadap manajemen laba. 

 

d. Hubungan Biaya Politik dengan Manajemen Laba 

Biaya politik dilihat berdasarkan ukuran (size) perusahaan, dimana perusahaan 

besar akan cenderung menggunakan metode yang mampu memperkecil laba. Pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah dilihat berdasarkan perkembangan laba 

perusahaan, semakin tinggi laba maka pajak yang ditanggung perusahaan akan 
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semakin tinggi. Untuk itu manajer akan berusaha untuk memperkecil pajak dengan 

cara memperkecil laba dengan metode yang mampu menurunkan laba. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar perusahaan maka biaya politik akan semakin 

tinggi, tingginya pajak tersebut membuktikan rendahnya tingkat manajemen laba. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya politik memiliki hubungan yang negatif 

terhadap manajemen laba. 

  

F. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel penelitian merupakan suatu konsep yang memiliki nilai yang bervariasi, 

yang dipilih dan kemudian diuji oleh peneliti. Terdiri dari dua variabel antara lain: 

 

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

 

Variable dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu manajemen 

laba. 

a. Manajemen Laba 

Dalam penelitian ini variabel dependen (terikat) yang diteliti adalah manajemen laba. 

Manajemen laba merupakan suatu kemampuan dalam memanipulasi pilihan-pilihan 

yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat dalam mencapai laba yang 

diinginkan. Definisi telah diberikan dalam memaparkan manajemen laba sebagai 

suatu bentuk khusus akuntansi yang dirancang dan bukan berdasarkan prinsip (Riahi 

dan Belkaoui, 2004).  

 



45 
 

 

Dalam mengukur manajemen laba pada penelitian ini digunakan modified jones 

model, model ini dapat digunakan untuk mengetahui praktek manajemen laba lebih 

baik dibandingkan dengan metode-metode lainnya sejalan dengan hasil penelitian 

Dechow at al. (1995) dalam Rahmawati dkk. (2006). Manajemen laba dapat diukur 

dengan model DA. Model Jones Modifikasi meregresikan total akrual sebagai fungsi 

dari perubahan pendapatan dan aktiva tetap. Koefisien regresi ini digunakan untuk 

mengestimasi nilai NDA. Model perhitungannya adalah sebagai berikut 

(Rachmawati, 2012 dan Sulistyanto, 2008):  

 NI – CFO 

+ εit ……............................(3.1) 

Meregresikan persamaan 3.1 kemudian mengestimasikan kedalam persamaan 3.2 

untuk mendapatkan nilai    

NDA = ……................................….(3.2) 

…………………………………….......................................(3.3) 

 

Keterangan : 

DAT  = akrual diskresioner 

TAi,t/Ai,t = total akrual pada tahun t perusahaan i 

NI  = net income (laba bersih) 
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CFO  = cash flow operation 

∆REVit = pendapatan pada tahun t dikuramgi pendapatan pada tahun t-1 untuk   

perusahaan i 

PPEit  = gross property, plant,and equipment pada tahun t untuk perusahaan i 

Ait-1  = asset total pada tahun t untuk perusahaan I  

∊it  = error term pada tahun t untuk perusahaan i 

i  = N indeks perusahaan 

t = Ti, indeks tahun untuk tahun‐tahun yang dimasukkan dalam periode  

 

2. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain 

dalam sebuh penelitian, variabel ini memiliki sifat mempengaruhi dan tidak 

terpengaruh oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen yang 

diteliti dalam mempengaruhi manajemen laba (variabel dependen) adalah asimetri 

informasi, kompensasi manajerial, perjanjian kredit, biaya politik.  

 

a. Asimetri Informasi 

Menurut Rahmawati dkk. (2006) asimetri informasi merupakan sebuah keadaan 

dimana manajer mempunyai akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Menurut Leland dan Pyle (1979) dalam Weston 

dan Copeland (1997) menggunakan pengaruh asimetri informasi dalam 

merasionalkan eksistensi lembaga perantara keuangan. Asimetri informasi ini dapat 
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diukur dengan menggunakan bid ask spread dengan data berdasarkan harga saham. 

Rumus dalam menghiting bid ask spread sebagai berikut (Rachmawati dkk., 2006): 

……………………………………. (3.4) 

 

b. Kompensasi Manajerial 

Rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung menggunakan dan 

memilih metode-metode atau cara akuntansi yang dapat membuat laba yang 

dilaporkan menjadi lebih besar (Sulistyanto, 2008). Rumus yang dapat digunakan 

dalam menghitung kompensasi atau bonus dalam perusahaan antara lain (Achmad 

dkk., 2007):  

 ………………………………..…. (3.5)  

 

c. Perjanjian Kredit 

Menurut Sulistyanto (2008) perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan 

ekuitas lebih besar, cenderung memilih untuk menggunakan metode-metode 

akuntansi dimana laporan laba yang lebih tinggi dan cenderung melanggar perjanjian 

utang ketika ada manfaat dan keuntungan pribadi tertentu. Dalam menghitung 

perjanjian kredit dapat digunakan rumus sebagai berikut (Achmad dkk., 2007): 

  ………………………………......... (3.6) 
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d. Biaya Politik 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan memilih metode 

akuntansi yang menurunkan laba oleh perusahaan tersebut (Rahmawati dkk., 2006). 

Biaya politik yang diproksikan dengan ukuran (size) perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan logaritma natural atas total asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Logaritma natural dilakukan untuk mengatasi distribusi yang tidak normal. 

Political Cost = LN Total Aset ..................................................................(3.7) 

 

Table 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Pengertian Pengukuran Ukuran 

1 

Asimetri 

Informasi 

(X1) 

Perbedaan informasi 

yang dimiliki antara 

agent dan principal.  

% 

(Persen) 

2 

Kompensasi 

Manajerial 
(X2) 

Perbandingan 

kompensasi yang 

diterima dengan total 

ekuitas 
 

% 

(Persen) 

3 
Perjanjian 

Kredit (X3) 

Perbandingan total 

hutang dengan total 

aktiva  

% 

(Persen) 

4 
Biaya Politik 

(X4) 

Penggolongan 

perusahaan besar dan 

kecil, metode yang 

dapat menurunkan 

laba 

LN Total Aset 
Skala 

nominal 

5 
Manajemen 

Laba (Y) 

Kemampuan yang 

digunakan dalam 

memanipulasi 

metode-metode 

akuntansi dalam 

pelaporan. 

Modified jones model 

 

% 

(Persen) 
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan  adalah analisis kuantitatif yang 

dilakukan dengan cara mengolah data dalam bentuk angka menggunakan metode 

statistik untuk memperhitungkan dan memperkirakan secara kuantitatif dan beberapa 

faktor secara bersama-sama terhadap manajemen laba. Analisis data menggunakan 

Eviews 6 sebagai alat untuk regresi berganda.  

 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan pengaruh 

asimetri informasi, kompensasi, perjanjian kredit dan biaya politik terhadap adanya 

praktek manajemen laba pada sebuah perusahaan. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi. 

 

2. Analisis Regresi Berganda Model Panel Data 

 

Menggunakan analisis data kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data angka. Model yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini 

adalah regresi linier berganda, dimana variabel bebas (X) yang menjelaskan variabel 

terikat (Y) terdiri dari dua atau lebih variabel bebas (X) yang masih memiliki 

hubungan yang linier antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).  

 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh asimetri informasi, kompensasi manajerial, perjanjian kredit dan biaya 
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politik terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

BEI periode 2010 – 2013. Perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  …………………………….(3.8) 

 

Keterangan: 

Y = Manajemen Laba 

α = Konstanta 

β1-4 = Koefisien Regresi 

AI = Asimetri Informasi 

KM = Kompensasi Manajerial atau Bonus 

PK = Perjanjian Kredit 

BP = Biaya Politik 

Ε = Faktor Pengganggu (error) 

 

Penelitian ini menggunakan data cross section dan data time series. Data cross 

section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyaknya 

individu. Sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu 

ke waktu terhadap suatu individu. Maka penelitian ini menggunakan data panel yang 

merupakan gabungan antara data cross section dan data time series (Nachrowi dan 

Usman, 2006). Rumus yang digunakan antara lain: 

Yit = α + βXit + εit .........................................................................................(3.9) 

i = 1, 2, ….., N 

t = 1, 2 ……, T 

 



51 
 

 

Keterangan: 

N = banyaknya observasi  

T = banyaknya waktu 

 

Menurut Baltagi (2005) terdapat beberapa keuntungan yang dari penggunaan data 

panel pada sebuah penelitian antara lain: 

a. Memberikan data yang informatif, lebih bervariasi, menambah derajat bebas, 

lebih efisien dan mengurangi adanya kolinieritas antar variabel. 

b. Memperhitungkan derajat heterogenitas yang lebih besar yang menjadi 

karakteristik dari individual antar waktu. 

c. Memungkinkan analisis terhadap sejumlah pemasaran ekonomi yang krusial yang 

tidak dapat dijawab oleh analisis data runtun waktu atau kerat lintang. 

d. Adanya fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memodelkan perbedaan perilaku 

antar individu dibandingkan data kerat lintang. 

e. Dapat menjelaskan dynamic adjustment dengan lebih baik. 

 

3. Estimasi Model Data Panel 

 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel terdapat beberapa teknik, 

yaitu: 

a. Pooled Least Square 

Teknik ini merupakan gabungan antara cross section dan time series (pool data). 

Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang 

digunakan untuk mengestimasi model dengan metode PLS. Data digunakan sebagai 
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pool data guna membuat regresi maka hasilnya cenderung akan lebih baik dibanding 

regresi yang  hanya menggunakan data cross section atau time series saja. Disamping 

itu, berdasarkan persamaan  (3.5) terlihat bahwa intercept maupun slope tidak 

berubah antar individu maupun antar waktu. Asumsi bahwa α dan β dapat diestimasi 

dengan model berikut dengan menggunakan NxT pengamatan, sebagai berikut: 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + εit ………………………………….(3.10) 

i = 1, 2, ….., N 

t = 1, 2 ……, T 

 

b. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Terdapatnya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model 

memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Sehingga dengan kata lain, 

intercept  ini mungkin berubah untuk setiap individu san waktu. Dalam pendekatan 

kuadrat terkecil biasa adalah asumsi intercept dan slope dari persamaan regresi yang 

dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu yang mungkin tidak 

beralasan. Generalisasi yang secara umum sering dilakukan yaitu dengan memasukan 

variabel boneka (dummy variabel) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai 

parameter yang berbeda-beda antar unit cross section. Pendekatan ini dikenal dengan 

sebutan model efek tetap (fixed effect atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) 

atau disebut juga covariance model. Rumus persamaan pada model ini dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4D4it + εit …………….……………..…. (3.11) 
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Model ini memiliki intercept persamaan yang tidak konstan atau terdapat perbedaan 

pada setiap individu (data cross section). Dari model diatas terlihat bahwa 

sesungguhnya FEM adalah sama dengan regresi yang menggunakan dummy variabel 

sebagai variabel bebas, sehingga dapat diestimasi dengan Ordinary Least Square 

(OLS) atau PLS. Nilai tersebut dibandingkan dengan Tabel F, jika nilai hasil 

penghitungan lebih besar dibanding Tabel F, maka α tidak konstan pada setiap I dan t, 

atau FEM lebih baik. 

 

c. Pendekatan Random Effect Model (REM) 

Bila model efek tetap atau fixed effect model, perbedaan individu dan atau waktu 

dicerminkan lewat intercept, maka pada model efek random, perbedaan tersebut 

diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin 

berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Terdapat dua komponen yang 

mempunyai kontribusi pada pembentukan error, yaitu individu dan waktu maka 

random error pada REM juga perlu diurai menjadi error untuk komponen individu 

dan error untuk komponen waktu. Persamaan REM diformulasikan sebagai berikut: 

Yit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + εit  ………………………………..(3.12) 

εit = ui + Vt + Wit …….………………………………………………………(3.13) 

 

keterangan: 

ui  = komponen error cross section 

Vt  = komponen error time series 

Wit = komponen error gabungan 
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4. Pemilihan Model 

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji pada eviews yang perlu dilakukan, 

yaitu menggunakan uji chow dan uji hausman. Uji chow adalah pengujian F Statistics 

untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square (PLS) atau fixed 

effect. Sedangkan uji hausman adalah uji untuk memilih model fixed effect atau 

random effect. 

 

a. Uji Chow 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui Pooled Least Square (PLS) atau FEM yang akan 

digunakan dalam sebuah estimasi. PLS digunakan untuk menerapkan intercept yang 

sama untuk seluruh individu. Terkadang asumsi bahwa setiap unit cross section 

memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis karena setiap unit cross section 

mungkin memiliki perilaku yang berbeda. Untuk mengetahuinya digunakan restricted 

F test untuk menguji hipotesis: 

H0 : Model PLS 

H1 : Model FEM, dimana: 

 ……………………………………….…………………….(3.14) 

 

Dimana Rr
2 

didapat dari persamaan model PLS dan Rur
2
 didapat dari persamaan 

model FEM, yang merupakan jumlah restricted dan df for numerator. H0 ditolak jika 

F hitung > F tabel. Sebagai alternatif dapat pula menggunakan uji Chow. Dasar 

penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan F statistic 

seperti perumusan seperti perumusan Chow sebagai berikut: 
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 ……………………………………………………. (3.15) 

 

Keterangan: 

RRSS = Restricted Residual Sum Square yang diperoleh dari estimasi data panel  

dengan metode Pooled Least Square. 

URSS = Unrestricted Residual Sum Square yang diperoleh dari estimasi data panel 

dengan metode Fixed Effect Model. 

N = Jumlah data cross section 

T = Jumlah data time series 

K = Jumlah variabel penjelas 

 

Jika nilai CHOW statistik F hitung > F tabel = Ho ditolak maka, menggunakan model 

FEM dan jika nilai CHOW statistic F hitung < F tabel = Ho diterima, maka 

menggunakan model PLS 

 

b. Uji Hausman 

Uji ini dilakukan untuk menentukan penggunaan FEM atau penggunaan REM. Pada 

dasarnya Uji Hausman digunakan untuk melihat konsistensi pendugaan dengan PLS. 

mengingat REM diduga dengan menggunakan metode tersebut, maka dalam 

pemodelan data panel, uji tersebut dapat digunakan untuk melihat kelayakan 

penggunaan model panel. Pada FEM, hasil estimasi tidak bias dan tidak efisien, 

sebaliknya pada REM hasil estimasi bias dan efisien. Persamaan dalam uji Hausman 

adalah: 

W = X2 [K] = (b- ) [(var (b) – var (  ))]
-1

 (b- ) 
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Keterangan: 

W  = nilai tes Chi-square hitung 

 

Hipotesis: 

H0 = Random Effect Model 

H1 = Fixed Effect Model 

 

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya atau hasil dari hausman 

test signifikan, maka H0 ditolak, berarti model yang tepat adalah FEM, sebaliknya 

apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat 

adalah REM. 

 

H. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, 

nilai statistik F dan nilai statistik T. Perhitungan statistik tersebut signifikan secara 

statistik apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana H0 ditolak. Disebut  

tidak signifikan apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.  

 

1. Koefisien Determinasi (R-Square) 

 

Koefisien determinasi (R
2

) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan 

individu independen secara bersama mampu memberi penjelasan terhadap variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0<R
2
<1 atau  antara 0 (nol) dan 1 (satu). 

Nilai R
2 

yang kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam 
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menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu maka, 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

dalam  memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi 

untuk data silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

 

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi yaitu bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat, walaupun variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2 

pada saat mengevaluasi 

mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R
2

, nilai adjusted R
2 

dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Menurut 

Nurgiyantoro (2000) koefisien determinasi (R
2
) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

1 = Koefisien regresi variabel asimetri informasi 

2 = Koefisien regresi variabel kompensasi manajerial 

3 = Koefisien regresi variabel perjanjian kredit 

4-7 = Koefisien regresi variabel biaya politik 

X1 = Asimetri informasi 



58 
 

 

X2 = Kpmpensasi manajerial 

X3 = Perjanjian kredit 

X4 = Biaya politik 

Y = Manajemen laba 

 

 

Tabel 3.3  

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014) 

 

2. Uji Simultan (Uji f) 

 

Uji F ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen 

(manajemen laba) secara bersama-sama terhadap variabel independen (asimetri 

informasi, kompensasi manajerial, perjanjian kredit dan biaya politik). Uji statistik F 

pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen/terikat. Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat 

keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang 

df1=(k-1) dan derajat bebas penyebut df2=(n-k), k merupakan banyaknya parameter 

(koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Menurut 

Santoso (2004) nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 



59 
 

 

 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah variabel bebas 

R
2
 = Koefisien determinasi 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

a. H0 : β1, β2, β3, β4 = 0 F hitung < F tabel = H0 diterima, maka variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

H0 : β1, β2, β3, β4 ≠ 0 F hitung < F tabel = H1 diterima, maka variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah: 

Apabila angka signifikansi ≥0.05, maka H0 diterima 

Apabila angka signifikansi ≤0.05, maka H0 ditolak, atau Ha diterima 

 

3. Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji t statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen 

dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis 

sebagai berikut: 
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H0 : bi = b 

H1 : bi ≠ b 

 

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-I nilai parameter hipotesis, 

biasanya b dianggap = 0. Maka tidak ada pengaruh variabel Xi terhadap Y. bila nilai 

T hitung > T tabel maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang 

diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis 

terhadap koefisien regresi secara parsial menggunkan uji t, pengujian ini dilakukan 

dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan 5% dengan df = (n-k-1). 

Nilai T hitung diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ………………………………………………………….…….(3.17) 

 

Keterangan: 

bi = koefisien variabel ke-i 

b = nilai hipotesis nol 

Sbi = simpangan dari variabel independen ke-i 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

a. H0 : β1, β2, β3, β4 = 0 T hitung < T tabel = H0 diterima, maka variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

H0 : β1, β2, β3, β4 ≠ 0 T hitung < T tabel = H1 diterima, maka variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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c. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah: 

Apabila angka signifikansi ≥0.05, maka H0 diterima 

Apabila angka signifikansi ≤0.05, maka H0 ditolak, atau Ha diterima 


