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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia untuk periode 2015-2017. Untuk 

pengambilan data berada di Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui website 

BEI yaitu www. Idx.co.id dengan mengambil laporan keuangan tahunan.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan mengambil objek 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2015-2017.  Ulum dan Juanda (2018) penelitian asosiatif 

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu 

variabel dengan variabel yang lain.  

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive 

sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu (Ulum dan Juanda, 2018). Adapun kriteria-kriteria yang 

digunakan yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang listing di BEI 

selama tahun 2015-2017 



29 
 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang melaporkan 

laporan keuangan tahunan secara lengkap di BEI tahun 2015-2017 

3. Perusahaan yang mempunyai data yang relevan dengan pengukuran variabel 

seperti jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dan institusi 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional), ukuran perusahaan, dan leverage. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah manajemen laba.  

1. Variabel Dependen-Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah suatu tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan 

atau menurunkan laba (income) dari sebuah perusahaan yang dikelolanya (Fisher 

dan Rosenzweig, 2008). Pengukuran manajemen laba menggunakan 

Discretionary Accrual (DA). Penggunaan DA sebagai proksi Manajemen laba 

dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al, dalam Aji,  

2012).   

𝐃𝐀𝐢𝐭= 
𝐓𝐀𝐢𝐭

𝐀𝐢𝐭−𝟏
−  𝛃𝟏 𝟏/𝐀𝐢𝐭−𝟏 + 𝛃𝟐 (∆𝐑𝐄𝐕𝐢𝐭 − ∆𝐑𝐄𝐂)/𝐀𝐢𝐭−𝟏 + 𝛃𝟑 𝐏𝐏𝐄𝐢𝐭/𝐀𝐢𝐭−𝟏   

Keterangan:  

Dait  = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

TAit  = Total Acrual perusahaan i pada periode ke t 

Ait-t  = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  

ΔREV = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t  
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∆REC  = Perunahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

PPE  = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t  

2. Variabel Independen 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial (KM) merupakan saham yang dimiliki oleh 

manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang. 

Perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya, (Susiana & Herawaty 2007 

dalam penelitian Sari 2013). 

KM = Jumlah saham yang dimiliki manajerial         

       Jumlah saham perusahaan yang beredar 

b. Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi 

atau lembaga keuangan non bank, yang mengelola dana atas nama orang 

lain yang dapat menjadi tata kelola yang penting bagi perusahaan, 

dikarenakan investor institusi memiliki kesempatan, sumber daya, dan 

kemampuan untuk memonitor manajer. Oleh karena itu, kepemilikan 

institusional berhubungan dengan pemantauan yang lebih baik dari 

kegiatan manajemen, mengurangi kemampuan oportunistik manajer untuk 

memanipulasi laba (Kazemian & Sanusi, 2015). 

KI = Jumlah saham yang dimiliki institusional      

     Jumlah saham perusahaan yang beredar 
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c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan 

pengendalian persediaan, dan ukuran perusahaan juga mengindikasikan 

jumlah pengalaman kemampuan dalam mengelola tingkat risiko investasi 

yang diberikan para stakeholder untuk meningkatkan kemakmuran. 

Ukuran Perusahaan = Ln total aktiva 

d. Leverage adalah salah satu alternatif sumber dana (modal) perusahaan 

selain menjual saham di pasar modal yaitu melalui sumber dana eksternal 

berupa hutang dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk 

memaksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan (Sartono, 2008).  

Rasio hutang = Total Hutang     

      Total Aset 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum dan 

Juanda, 2018). Data ini bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017, seperti 

jumlah kepemilikan manajerial, jumlah kepemilikan institusional, jumlah ukuran 

perusahaan (total aset), dan jumlah leverage (total utang) yang diakses melalui 

website BEI yaitu www. Idx.co.id.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari 
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laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang diakses melalui website BEI yaitu www.Idx.co.id. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Statistik deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsi suatu data yang dilihat dari mean, median, 

deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian ini dilakukan 

untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian (Perdana, 2012:62). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Asumsi klasik yaitu digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut 

memenuhi asumsi-asumsi dasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Uji 

Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedatisitas, Uji Multikolinearitas 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk memberikan jawaban mengenai 

besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya 

(Sugiyono, 2014). Alat yang digunakan untuk melakukan analisis regresi 

berganda pada penelitian ini menggunakan software SPSS (statistical 

package for social science) versi 24.0. 

http://www.idx.co.id/
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Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Dalam penelitian ini variabel independen yang 

digunakan adalah struktur kepemilikan (kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial), ukuran perusahaan, dan leverage. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba (Y).   

 Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

Keterangan:  

Y  = Discretionary Accrual (proksi dari kinerja keuangan)  

a  = Konstanta   

X1 = Kepemilikan Manajerial 

X2 = Kepemilikan Institusional 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Leverage 

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi 

4. Uji Hipotesis 

a. R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen memengaruhi varabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, 
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maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel 

independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan 

menggunakan model ini, maka kesalahan penganggu diusahakan minimum 

sehingga 𝑅2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati 

keadaan yang sebenarnya. 

b. Uji Simultan (F) 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 

0.05, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen. 

c. Uji Parsial (t) 

Uji ini merupakan uji signifikasi (pengaruh nyata) variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Uji t statistik juga berarti 

uji keberartian koefisien (b). Hal ini digunakan untuk menguji koefisien 

regresi secara parsial dari variabel independennya. Uji statistik t (t-test) 

dilakukan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada umumnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap 

variabel dependennya dengan menganggap variabel independen yang lain 
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konstan  (Ghozali dalam Perdana, 2012:69). Pengujian koefisien regresi 

masing-masing variabel: 

H0 : βi = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel independen i dengan variabel 

dependen).  

H1 : βi ≠ 0 (ada pengaruh variabel independen i dengan variabel dependen).  

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :  

1) Jika t hitung > t tabel maka variabel independen i secara parsial

berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Jika t hitung < t tabel maka variabel independen i secara parsial tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen.

3) Jika p-value < α (0,05) maka H0 ditolak, berarti variabel independen i

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

4) Jika p-value > α (0,05) maka H0 diterima, berarti variabel independen i

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.


