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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Pengertian objek penelitian adalah, “suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2008). 

Objek dalam penelitian ini memfokuskan terhadap Asimetri Informasi, 

Manajemen Laba, dan Biaya Modal Ekuitas pada perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

 

3. 2 Metode Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dan verikatif melalui 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi (volume perdagangan, 

harga penutupan (quates), standar deviasi saham, dengan variable kontrol yang 

terdiri dari: ukuran perusahaan dan debt to equity ratio, terhadap manajemen laba, 

dan implikasinya terhadap biaya modal ekuitas. 

Proses yang diperlukan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

proses pengamatan, pemilihan, pengukuran variabel, pemilihan prosedur, dan alat-

alat yang digunakan dalam pengumpulan data dan pemrosesannya yang 

selanjutnya digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Sehingga jenis
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penelitian yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (explanatory research) 

karena untuk menjelaskan hubungan kausal dan korelasional antar variable 

melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan dimensi waktu dan urutan waktu 

penelitian ini bersifat cross-sectional dan time series atau disebut data panel (data 

pooled), karena selain mengambil sampel waktu dan kejadian pada suatu waktu 

tertentu juga mengambil sampel berdasar urutan waktu. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan, maka 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Asimetri Informasi 

Bid-ask spread adalah perbedaan antara penawaran jual (bid-price) dengan 

penawaran beli (ask-price) pada transaksi saham (Ross, Westerfield, & 

Jaffe, 2008), untuk selanjutnya dioperasionalisasikan menjadi Variabel 

(X).  

2. Manajemen Laba 

Discretionary accrual atau akrual pilihan adalah pengakuan akrual laba 

atau beban yang relatif bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan 

kebijakan manajemen (Belkaoui, 2007), untuk selanjutnya 

dioperasionalisasi menjadi Variabel (Y) 
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3. Biaya Modal Ekuitas 

Cost of equity atau biaya modal ekuitas adalah tingkat pengembalian dari 

saham biasa perusahaan dalam pasar modal (Ross, Westerfield, & Jaffe, 

2008), yang selanjutnya dioperasionalisasikan menjadi variabel (Z) 

 

 Tabel 3.1 – Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Skala 

 

 

 

 

Asimetri 

Informasi  

(X) 

 

a. Volume Perdagangan (X1) 

V = nilai rupiah saham yang diperdagangkan dalam satu periode. 

(Vlittis, 2005) 

 

Rasio 

b. Harga  Penutupan (X2) 

          
             

(             )  
       

(Vlittis, 2005) 

 

Rasio 

c. Standar Deviasi Return (X3) 

              
       

    
  

      √
∑          
   

   
 

(Vlittis, 2005) 

 

Rasio 

d. Ukuran Perusahaan (X4) 

                                                     

(Vlittis, 2005) 

 

Rasio 

e. Debt to Equity Ratio  (X5) 

    
                 

            
 

(Vlittis, 2005) 

 

Rasio 

Manajemen 

Laba (Y) 
       

      
       

         

 

(Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995) 

Rasio 

Biaya Modal 

Ekuitas (Z) 
               √               

 

(Easton, 2004) 

Rasio 

Sumber: (Indah, 2009) 
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3.4 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang 

diterbitkan Bursa Efek Indonesia selama empat tahun yaitu perode 2013-2016. 

Data yang digunakan: (1) Nilai saham, (2) Harga penutupan saham, (3) Harga 

saham bulanan, (4) Jumlah saham beredar, (5) Nilai hutang, (6) Nilai penjualan, 

(7) Nilai total aktiva, (8) Nilai piutang, (9) Nilai penjualan, (10) nilai earnings 

before extraordinary item (11) Nilai kas operasi  

Keseluruhan data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data periode 2013 sampai dengan 2016 (pooled data), diperoleh dari website 

Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Dengan menggunakan purposive sampling untuk 

memperoleh sampel dengan kriteria: (i) menerbitkan laporan keuangan selama 

periode penelitian yaitu rentang 2013-2016; (ii) selama periode tersebut tidak 

delisting; (iii) nilai buku ekuitas positif (viii) laporan keuangan dalam satuan 

rupiah, dan (v) data yang tersedia lengkap. Pemilihan sampel perusahaan 

manufaktur dengan dasar pemikiran bahwa dengan homogenitas objek penelitian 

yaitu kesamaan aktivitas bisnis, maka kesimpulan yang dihasilkan akan lebih 

spesifik dan dapat digeneralisasi untuk perusahaan manufaktur.  
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Adapun perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 

berjumlah 144 perusahaan, dimana pada periode tersebut dikecualikan 1 

perusahaan yang mengalami delisting. 1 perusahaan baru yang terdaftar, sehingga 

sampel penelitian yang memenuhi kriteria disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 – Perusahaan  Manufaktur Tahun 2016  

No Kelompok Perusahaan Jumlah 

1 Cement 5 

2 Ceramics, Glass, Porcelain 6 

3 Metal and Allied Products 16 

4 Chemicals 10 

5 Plastics & Packaging 13 

6 Animal Feed 4 

7 Wood Industries 2 

8 Pulp & Paper 9 

9 Machinery and Heavy Equipment 2 

10 Automotive and Components 13 

11 Textile and Garment 17 

12 Footwear 2 

13 Cable 6 

14 Electronics 1 

15 Food and Beverages 14 

16 Tobacco Manufacturers 4 

17 Pharmaceuticals 10 

18 Cosmetics And Household 6 

19 Houseware 3 

 Sampel 143 
Sumber: (R&D Bursa Efek Indonesia, 2016) 

Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus 

Slovin (Sevilla, 2007), sebagai berikut: 
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Dimana; 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

maka,  

  
   

            
 = 106 (dibulatkan) 

 

3.6. Model Penelitian dan Analisis Data. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka model 

penelitian yang dijadikan dasar untuk melakukan pengujian hipotesisa adalah 

sebagai berikut: 

                                                  ..................... (3.1) 

              .................................................................................................... (3.2) 

Dimana: 

ML : Manajemen laba 

CoE : Cost of equity (biaya modal ekuitas) 

V : Volume saham yang diperdagangkan 

P : Rata-rata harga penutupan saham 

SdRet : Standar deviasi return 

SIZE : Ukuran perusahaan 

DER  : Debt to equity ratio 

    : Disturbance term 
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 Analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel (pooled data) 

untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan (X1), harga penutupan (X2), 

standar deviasi return (X3), ukuran perusahaan (X4), rasio hutang terhadap ekuitas 

(DER) (X5), terhadap manajemen laba (Y) dapat dilihat pada persamaan 3.1. 

Untuk mengukur pengaruh manajemen laba berhadap biaya modal ekuitas 

digunakan persamaan 3.2. 

 Untuk mencari parameter persamaan regresi (  ) maka langkah 

selanjutnya dalam analisis regresi adalah mencari koefisien regresi dan nilai 

koefisien determinasinya (  ).  

                 

Untuk menentukan apakah suatu koefisien korelasi termasuk kuat atau lemah 

hubungannya dapat diukur berdasarkan kriteria menurut  (Sugiyono, 2008) dapat 

dilihat pada Tabel 3.3  

Tabel 3.3 – Intepretasi Koefisien Korelasi Nilai R 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,000 Sangat Kuat 
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3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi. Uji klasik dilakukan 

agar hasil analisis tersebut kuat dan tidak bias (Gujarati, 2003). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisa grafik dan uji statistik 

(Ghozali, 2013). 

b. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama 

dengan nol. Akibat bagi model regresi yang mengandung multikolinearitas 

adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat 

dengan bertambahnya variabel bebas, tingkat signifikansi yang digunakan 

untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model regresi diuraikan 

sebagai berikut, (Ghozali, 2013): 
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i. Nilai    yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat 

ii. Menganalisa matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara 

variabel bebas ada korelasi cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak 

adanya korelasi tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas 

dari multikolinearitas. 

iii. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari (1) nilai toleransi dan 

lawannya, (2) variance inflation ratio (VIF) yang dapat dilihat dari 

output SPSS. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

tinggi VIF tinggi (VIF=1/tolerance). Nilai cut-off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance   10% atau sama dengan nilai   10%. 

c. Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnnya. Masalah ini 

muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time 

series (Ghozali, 2013). Untuk pengujian ada tidaknya autokorelasi pada 
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nilai residual diuji dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test, yaitu dengan meregresikan nilai residual (error) 

terhadap variabel independen dan dari nilai residual itu sendiri. Apabila 

nilai R-squared dari hasil regresi tersebut dikalikan dengan jumlah 

observasi dan hasilnya dibandingkan    tabel untuk derajat bebas jumlah 

lag dari residual. Jika nilai hasil kali R-squared dengan jumlah observasi   

   artinya terdapat gejala autokorelasi (Gujarati, 2003). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan 

penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil 

taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan 

demikian agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi 

heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi (Ghozali, 

2013).  

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan 

whiteheteroscedasticity test yaitu dengan meregresikan kuadrat dari 

residual (error) terhadap semua kombinasi variabel independen. 

Kemudian nilai R-squared dari hasil regresi tersebut dikalikan dengan 

jumlah observasi dan hasilnya dibandingkan dengan    tabel untuk derajat 

bebas jumlah semua kombinasi variabel independen. Jika nilai hasil kali 
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R-squared dengan jumlah observasi      tabel artinya terdapat gejala 

heteroskedastisitas (Gujarati, 2003). 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

 Penelitian ini menggunakan data panel (pooled data) sehingga sebelum 

menggunakan regresi linier berganda (multiple linear regression model) terlebih 

dulu melakukan pengujian model dengan Chow test dan Hausman test. 

1. Chow test 

Chow test digunakan untuk pemilihan jenis estimasi yang digunakan; 

apakah menggunakan metode OLS, atau menggunakan EGLS. Statistik uji 

yang digunakan adalah uji F, dimana apabila hasil Chow test signifikan 

maka pilihan model yang tepat adalah common model (Baltagi, 2008). 

2. Hausman test 

Setelah melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat, maka 

selanjutnya akan menguji model manakah antara model fixed effect atau 

random effect yang paling tepat. Pengujian ini disebut sebagai Hausman 

test. 
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3.7.1 Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menjawab hipotesis maka akan diteliti tingkat signifikansi variabel-

variabel tersebut secara individual (uji t), secara serempak (uji F), dan koefisien 

determinasinya. 

a. Pengujian Signifikansi Parameter Secara Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas atau independen terhadap individial dalam menerangkan 

variasi variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis 

sebagai berikut, (Ghozali, 2013): 

          ; asimetri informasi secara individu tidak berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba. 

 

         ; asimetri informasi secara individu berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba. 

 

Untuk mendapatkan nilai                   

Dimana;  

   : koefisien korelasi 

       : standar error koefisien regresi. 

1.    diterima dan   ditolak apabila                ; artinya asimetri 

informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. 

 

2.    ditolak dan   diterima apabila                ; artinya asimetri 

informasi berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 

Alternatif lainnya adalah melihat pengaruh secara parsial adalah dengan 

melihat nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansi yang terbentuk 



68 
 

dibawah  5 persen maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika 

diatas 5 persen berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

b. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji goodness of fit test yang menunjukkan 

variasi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. Hipotesa nol (    yang hendak diuji adalah, apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol. Untuk menguji hipotesis 

digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai 

berikut, (Ghozali, 2013): 

1. Quick look: bila nilai F lebih besar dari 4 maka    dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka    

ditolak dan menerima   , sebagai berikut: 

i. Bila                , variabel independen secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

ii. Bila                , variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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3.7.2 Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pengujian signifikansi analisis regresi parsial untuk mengetahui 

signifikansi tidaknya pengaruh   terhadap   dilakukan dengan pengujian        . 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

         ; variabel    tidak berpengaruh terhadap variabel   

         ; variabel    berpengaruh terhadap variabel   


