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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1   Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian Asimetri 

Informasi, Leverage, Corporate Governance Dan Manajemen Laba.  Subjek dari 

penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar pada index LQ45 pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019 dengan sumber data yang diperoleh dari website 

resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.1.1  Sejarah Bursa Efek Indonesia 

 Bursa Efek Indonesia disingkat BEI, dalam bahasa Inggris Indonesia Stock 

Exchange (IDX) adalah sebuah pasar saham yang merupakan hasil penggabungan 
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Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya melebur kedalam Bursa 

Efek Jakarta. 

Perusahaan hasil penggabungan usaha ini memulai operasinya pada 1 

Desember 2007, Bursa Efek Indonesia dipimpin oleh Direktur Utama Erry 

Firmansyah, mantan direktur utama BEJ, Mantan Direktur Utama Pasaribu 

menjabat sebagai Direktur Perdagangan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan 

dan Partisipan. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang 

pekembangan bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga 

saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham 

tesebut adalah indeks harga saham.  

Saat ini BEI mempunyai tujuh macam indeks saham. IHSG, menggunakan 

semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi Indeks. 

1. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.  

2. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa 

tahapan selesai. 

3. Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham 

didasarkan harga dasar.  

4. Jakarta Islamic Index, merupakan Indeks perdagangan saham syariah.  

5. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembang, indeks yang didasarkan pada 

kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan Utama dan Papan 

Pengembangan.  

6. Indeks Kompas 100, menggunakan 100 saham. 
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3.1.2    Indeks LQ45 

Indeks LQ45 Indeks LQ45 merupakan sebuah indeks yang dihitung 

dengan metode ratarata tertimbang 45 saham perusahaahan terdaftar yang paling 

likuid diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Indeks LQ45 

diluncurkan pada bulan Februari 1997 dengan menggunakan basis data pada 12 

Juli 1994. Indeks LQ45 mencakup sedikitnya 70% kapitalisasi pasar saham dan 

nilai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, diukur dalam denominasi 

rupiah, dan dipublikasikan sepanjang jam perdagangan bursa. Proses seleksi 

emiten yang dimasukkan dalam perhitungan LQ45 adalah: 

1. Bursa Efek memilih 60 saham biasa dengan nilai rata-rata transaksi tertinggi 

di pasar reguler dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. 

2. Dari 60 saham tadi, dipilih 45 saham terbaik dengan mempertimbangkan nilai 

transaksi, kapitalisasi pasar, jumlah hari diperdagangkan dan frekuensi 

transaski di pasar reguler dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.  

3. Saham yang masuk perhitungan indeks LQ45 harus masuk juga dalam 

perhitungan IHSG. 

4. Saham sudah tercatat setidaknya 3 bulan di BEI. 

5. Saham harus memiliki kondisi keuangan yang sehat, prospek pertumbuhan, 

dan memiliki frekuensi perdagangan dan transaksi yang tinggi di pasar 

reguler. 

Setiap 6 bulan, Bursa Efek Indonesia akan meninjau pergerakan saham 

yang ada dalam daftar. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria 
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diatas, maka saham tersebut akan diganti pada periode pemilihan saham 

berikutnya. 

Pergantian daftar saham yang masuk dalam indeks LQ45 dilakukan setiap 

bulan Februari dan Agustus. Untuk menjamin keadilan dalam pemilihan saham, 

Bursa Efek Indonesia dapat meminta pertimbangan pihak lain seperti Otoritas Jasa 

Keuangan, institusi pendidikan (universitas), dan konsultan saham independen 

yang professional. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan cara ilmiah, berarti penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis 

(Sugiyono, 2016:2). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode pasitivistik karena 

berlandasan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scintific 

karena telah memunuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, 

terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, 

karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. 

Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dan penelitian berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016:7). 

Dan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
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terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016:38).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel yang disesuaikan 

dengan judul penelitiannya yaitu Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage  Dan 

Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada 

Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Empat variabel 

tersebut terdiri dari tiga variabel independen, satu variabel dependen. 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2016:39). Variabel independen pada penelitian ini adalah Asimetri Informasi, 

Leverage Dan Corporate Governance. 

Variabel independen yang pertama adalah Asimetri Informasi yang diukur 

dengan menggunakan proksi bid-ask spread. Proksi ini sering digunakan 

dalam pengukuran asimetri informasi, seperti pada penelitian (Veno 

Sasongko, 2016).  
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Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah leverage. Penelitian 

ini menggunakan analisis rasio keuangan seperti yang digunakan pada 

penelitian Darmansyah (2016), yaitu Leverage digunakan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada 

pihak lain. 

Variabel independen yang ketiga dalam penelitian ini adalah. Corporate 

governance dapat diproksikan dengan kepemilikan institusional yang diukur 

melalui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional 

dalam suatu perusahaan. (Dwi Sukimi: 2012). 

2. Variabel Dependen  

Variabel Dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur 

dengan menggunakan proksi discretionary accruals yang dihitung dengan 

menggunakan Modified Jones Model. Sama halnya pada penelitian yang 

dilakukan Rahmah dan Soekotjo (2017), Arizona, et. al. (2017) dan juga 

Hapsoro dan Harmoto (2016). Untuk lebih jelasnya, tabel operasionalisasi 

variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut:  

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Asimetri 

Informasi 

(X1) 

Asimetri Informasi adalah suatu 

keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi lebih atas prospek 

perusahaan dimasa depan disbanding 

para pemegang saham (pemilik) dan 

 

      

             
             

 
     

Keterangan: 

 

Rasio 
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stakeholder lainnya 

(Veno&Sasongko, 2017) 

SPREAD : Bid-ask spread  

ask it        : Harga ask (tawar) tertinggi     

saham perusahaan 

bid it       : Harga bid (minta) terendah 

saham perusahaan 

 

Leverage  

(X2) 

Leverage adalah Rasio yang 

menggambarkan tentang proporsi 

dari jumlah aktiva yang dipinjamkan 

kepada perusahaan oleh kreditur (Van 

Home, 2002:357) 

 

             
               

              
      

 

Rasio 

Corporate 

Governance  

(X3) 

Corporate governance sebagai suatu 

proses dan struktur yang digunakan 

oleh organ perusahaan (Pemegang 

saham/Pemilik Modal, Komisaris dan 

Direksi) untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka waktu 

panjang dengan tetap memperhatikan 

keberhasilan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan nilai-nilai etika 

(Sutedi, 2011:1). 

 

  

 
                                   

                                
 

 

Rasio 

Manajemen 

Laba 

(Y) 

Manajemen Laba adalah pilihan yang 

dilakukan oleh manajer dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi atau 

tindakan yang dapat mempengaruhi 

laba, yang bertujuan untuk mencapai 

beberapa tujuan dalam pelaporan laba 

(Scott, 2012:325). 

       (
      
       

)          

Keterangan: 

DACCit   :  Discretionary accruals 

perusahaan 

TACCit    : Total accruals perusahaan 

Tai.t-₁       : Total asset perusahaan 

NDACCit : Non-discretionary accruals 

perusahaan 

 

Rasio 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Jenis Data 

Jenis dan sumber yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang 

bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu 

dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian (Sunyoto, 2013:21). Data sekunder yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan (Annual Report) 

perusahaan yang terdaftar pada LQ45 periode 2016-2019 yang telah di 

publikasikan di website (www.idx.co.id) dan (www.sahamok.com). 

3.2.2.2 Populasi Sasaran  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang terapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi objek dan benda lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik 

atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (Sugiyono, 2016:80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada Indeks LQ45 tahun 2016-2019. Daftar perusahaan yang termasuk 

kedalam populasi bisa dilihat pada tabel 3.2 

 

 

Tabel 3.2 
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Daftar Perusahaan Untuk Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode  

 Tahun 2019 

No Kode Perusahaan Nama Saham 

1. ADRO Adaro Energy Tbk. 

2. AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3. ANTM Aneka Tambang Tbk. 

4. ASII Astra Inteernational Tbk. 

5. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

8. BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

9. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

10. BRPT Barito Pacific Tbk. 

11. BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

12. BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

13. CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

14. CTRA Ciputra Development Tbk. 

15. ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 

16. EXCL XL Axiata Tbk. 

17. GGRM Gudang Garam Tbk. 

18. HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 

19. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

20. INCO Vale Indonesia Tbk. 

21. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

22. INDY Indika Energy Tbk.  

23. INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

24. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

25. ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

26. JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

27. JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

28. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

29. LPFF Matahari Department Store Tbk. 

30. MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 

31. MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

32. PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 

33. PTBA Bukit Asam Tbk. 

34. PTPP PP (Persero) Tbk. 

35. PWON Pakuwon Jati Tbk. 

36. SCMA Surya Citra Media Tbk. 

37. SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

38. SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 

39. TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

40. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

41. TPIA Chandra Asri Petrochmical Tbk. 

42. UNTR United Tractors Tbk. 

43. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

44. WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

45. WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 



66 
 
 

 

 

 

 

Sumber: www.idx.co.id 

3.2.2.3 Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat adanya beberapa 

kendala yang mungkin ditemukan oleh peneliti di lapangan seperti populasi yang 

tidak terdefinisikan, adanya kendala biaya, waktu, tenaga serta masalah dari 

elemen populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 81) 

Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus representif. 

Pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode 

pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria sampel yang 

digunakan, yaitu: 

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan berada pada index LQ45. 

b. Perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 berturut-turut pada priode tahun 2016-

2019. 

c. Perusahaan LQ45 yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap dari 

tahun 2016-2019. 

d. Perusahaan LQ45 yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

 

Tabel 3.3 

Prosedur Penentuan Sampel 

No` Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI dan berada pada index LQ45. 45 

2 Perusahaan yang tidak terdaftar dalam LQ45 berturut-turut dari 

tahun 2016-2019. 

(15) 

3 Perusahaan LQ45 yang tidak menyediakan laporan keuangan 

tahunan secara lengkap dari tahun 2016-2019. 

(7) 

4 Perusahaan LQ45 yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keungannya. 

(4) 

Jumlah Perusahaan Sampel 19 

http://www.idx.co.id/
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Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dari kriteria sampel diatas diperoleh data sampel penelitian dari populasi 

yang berjumlah 45 perusahaan menjadi 19 perusahaan. Berikut diantaranya 

merupakan perusahaan  yang memenuhi kriteria sampel didata yakni sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Sampel Penelitian 

    Sumber: Data sekunder yang diolah 

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 

pengumpulan data secara sekunder dengan dokumentasi kepustakaan. Penelitian 

melalui dokumentasi kepustakaan, yaitu penelitian untuk mendapatkan data 

sekunder dan objek yang akan diteliti dengan mempelajari arsip atau dokumentasi 

No Nama Perusahaan 

1. AKR Corporindo Tbk. 

2. Bank Central Asia Tbk. 

3. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

4. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

5. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

6. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

7. Bumi Serpong Damai Tbk. 

8. Gudang Garam Tbk. 

9. H.M. Sampoerna Tbk. 

10. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

11. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

12. Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

13. Kalbe Farma Tbk. 

14. Matahari Department Store Tbk. 

15. PP (Persero) Tbk. 

16. United Tractors Tbk. 

17. Unilever Indonesia Tbk. 

18. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

19. Waskita Karya (Persero) Tbk. 
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laporan keuangan yang disediakan di www.idx.co.id untuk perusahaan index 

LQ45. Dan juga mempelajari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, karya tulis serta 

media informasi lainnya yang bersumber dari internet yang dapat 

dipertanggungjawabkan validitasnya. 

3.3 Model/ Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukan hubungan antara 

variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan 

untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik yang 

digunakan (Sugiyono, 2016:42). 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah paradigma dengan empat 

variabel yaitu Asimetri Informasi (X1), Leverage (X2) Dan Corporate Governance 

(X₃) Terhadap Manajemen Laba (Y). Hubungan antar variabel tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

  

 

 

      

Gambar 3.1 

Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X1= Asimetri Informasi  

X2= Leverage 

X3= Corporate Governance 

Y = Manajemen Laba 

X1 

X2 

X3 

Y 

Ɛ 

http://www.idx.co.id/
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 Ɛ = Faktor lain yang tidak diteliti penulis tetapi berpengaruh terhadap variabel Y  

3.4 Teknis Analisis Data  

Variabel penelitian yang berkaitan dengan data penelitian yang akan 

dianalisis. Dimana dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu tiga variabel 

bebas seperti Asimetri Informasi, Leverage Dan Corporate Governance, satu 

variabel terikat seperti Manajamen Laba. Data penelitian ini merupakan data 

panel sehingga penulis menggunakan Program E-Views sebagai software 

pengolah data. 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran atau deskripsi dari 

suatu data yang dapat dilihat berdasarkan mean, median minimum, maximum, 

standard deviation, sum, range, kurtosis dan skewnes (Ghozali, 2016:19). Statistik 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mean, median 

minimum, maksimum, dan standard deviation. Selain itu dalam analisis deskriptif 

juga disajikan tabel deskripsi tiap variabel penelitian. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik Data Panel 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi 

yang dipergunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang 

biasanya digunakan dalam regresi data panel meliputi uji linearitas, normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Menurut Basuki dan 

Prawoto (2016:297), tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap 

model regresi data panel, alasannya adalah: 
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1. Karena model sudah diasumsikan bersifat linear, maka uji linearitas hampir 

tidak perlu dilakukan. Kalaupun dilakukan hanya untuk melihat sejauh mana 

tingkat linearitasnya. 

2. Pada syarat BLUE (Best Linear Unbias Estimator), uji normalitas tidak 

termasuk di dalamnya, dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan 

syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.  

3. Pada dasarnya, uji autokorelasi hanya terjadi pada data yang bersifat time 

series. Pengujian pada data cross section atau panel akan sia-sia.  

4. Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linear menggunakan 

lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, tidak mungkin 

terjadi multikolinearitas.  

5. Heterokedastisitas biasanya terjadi pada data yang bersifat cross section, yang 

mana data panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan data time 

series. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan uji 

multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. 

3.4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain 

dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau 

atau kemiripan antar variabel independen. Multikolinieritas dapat diketahui dari 

uji matriks korelasi. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:  
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H0 : Tidak terjadi multikolinearitas,jika nilai korelasi berada di antara -0,8 dan 0,8.  

H1 : Terjadi multikolinearitas Jika nilai korelasi ≤ -0,8 atau ≥ 0,8. 

 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residul dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H0: Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas > 0,05.  

H1 : Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas < 0,05. 

3.4.3 Model Estimasi Regresi Data Panel 

Menurut Widarjono (2018:365-370) ada tiga metode pendekatan yang 

biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu: 

3.4.3.1  Common Effect Model (CEM) 

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah 

hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan 

hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan 

individu maka metode yang digunakan yaitu dengan metode Ordinary Least 
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Square (OLS) untuk mengestimasi model data panel. Common Effect Model dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Yit = β0 + βjX 
j
it + εit   ............................................................................................ (5) 

Keterangan:   

Yit : Manajemen Laba  di waktu t untuk unit cross section i  

β0 : Intersep  

βj : Parameter untuk variabel ke-j  

X 
j
it : Variabel independen j di waktu untuk unit cross section i  

εit : Error term di waktu t untuk nilai cross section i  

i : Urutan perusahaan yang di observasi  

t : Time series (urutan waktu)  

j : Urutan variable 

3.4.3.2  Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam 

perusahaan. Fixed Effect Model mengestimasi data panel menggunakan teknik 

variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. 

pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara 

perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time variant). Disamping itu, 

model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu. Dalam mengestimasi model Fixed Effect ini dimana 

intersep berbeda antar perusahaan maka digunakan teknik Least Squares Dummy 

Variables (LSDV). Secara matematis model Fixed Effect dengan intersep dan 

slope yang dinyatakan sebagai berikut: 
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Yit = β0 + βjX 
j
it +Ʃi

n
=2 aiDi+ εit   ........................................................................ (6) 

Keterangan: 

Yit : Manajemen Laba  di waktu t untuk unit cross section i  

β0 : Intersep yang berubah-ubah antar cross section  

βj : Parameter untuk variabel ke-j  

X 
j
it : Variabel bebas j di watu t untuk unit cross section i  

εit : Error term di waktu t untuk unit cross section i  

Di : Dummy variabel  

i : Urutan perusahaan yang di observasi  

t : Time series (urutan waktu)  

j : Urutan variabel 

3.4.3.3 Random Effect Model ( REM ) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan (error 

terms) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini 

juga disebut dengan Error Component Model (ECM). Dalam teknik metode 

Ordinary Least Square (OLS) tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator 

yang efisien bagi Random Effect Model. Sehingga metode yang tepat untuk 

mengestimasi Random Effect Model adalah Generalized Least Square (GLS) 

dengan asumsi homokedastisitas dan tidak ada cross sectional correlation. Secara 

matematis Random Effect Model dinyatakan sebagai berikut: 

Yit = β0 + βjX 
j
it +εit   ............................................................................................ (7) 
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Keterangan:  

Yit : Manajemen laba di waktu t untuk unit cross section i  

β0 : Intersep yang berubah-ubah antar cross section  

βj : Parameter untuk variabel ke-j  

X 
j
it : variabel bebas j di watu t untuk unit cross section i  

εit : Komponen eror di waktu t untuk unit cross section i  

i : Urutan perusahaan yang di observasi  

t : Time series (urutan waktu)  

j : Urutan variabel 

3.4.4 Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel 

Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih metode 

mana yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, yaitu: 

3.4.4.1 Chow Test 

Dalam Basuki dan Pratowo (2016:277) dijelaskan bahwa Chow Test 

adalah pengujian untuk menentukan Fixed Effect Model atau Common Effect 

Model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Untuk 

mengetahui model mana yang lebih baik dalam mengelola data panel, bisa 

dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa 

intersepnya berbeda dapat diuji dengan Chow Test. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect Model lebih baik 

dari regresi model data panel tanpa vaiabel dummy atau Common Effect Model 

dengan melihat sum of squared residuals. Adapun rumusnya adalah sebagai 

berikut: 
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F = 
             

           
   .............................................................................................. (8) 

dimana SSRR dan SSRu merupakan sum of squared residuals teknik tanpa variabel 

dummy (Common Effect Model) yaitu sebagai restricted model dan Fixed Effect 

Model dengan variabel dummy sebagai unrestricted model. Dasar pengambilan 

keputusannya sebagai berikut: 

H0 : Common Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model  

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan 

perhitungan nilai probabilitas dari chi-squares, dengan ketentuan sebagai berikut:  

Terima H0 = Jika chi-square > 0,05  

Tolak H1 = Jika chi-square < 0,05 

3.4.4.2 Hausman Test 

Dalam Basuki dan Pratowo (2016:277) dijelaskan bahwa Hausman Test 

merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model estimasi mana 

antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model yang paling tepat digunakan. 

Hausman Test didasarkan pada distribusi statistik Chi-Squares dimana degree of 

freedom (df) sebesar jumlah variabel independen. Dasar pengambilan 

keputusannya sebagai berikut:  

H0 : Random Effect Model  

H1 : Fixed Effect Model  
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Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan 

perhitungan nilai probabilitas dari chi-square, dengan ketentuan sebagai berikut:  

Terima H0 = Jika Chi-Square > 0,05  

Tolak H1 = Jika Chi-Square < 0,05 

3.4.4.3 Lagrange Multiplier Test 

  Dalam Basuki dan Pratowo (2016:277) dijelaskan bahwa Lagrange 

Multiplier Test digunakan untuk mengetahui apakah Random Effect Model lebih 

baik daripada Common Effect Model.  

H0 : Common Effect Model  

H1 : Random Effect Model  

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan 

perhitungan nilai probabilitas dari chi-square, dengan ketentuan sebagai berikut:  

Terima H0 = Jika Chi-Square > 0,05  

Tolak H1 = Jika Chi-Square < 0,05 

3.4.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data 

panel. Untuk ketepatan perhitungan sekaligus mengurangi human errors, peneliti 

menggunakan program komputer pengolahan data statistik yaitu program Eviews 

untuk memperoleh hasil yang tepat, akurat, juga cepat. 

3.4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( R
2
 ) 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 antara 
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nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai 

adjusted R
2
 bernilai negatif, maka nilai adjusted R

2
 dianggap bernilai nol. Untuk 

menjelaskan cara memperoleh koefisien determinasi dapat dituliskan melalui 

beberapa persamaan dibawah ini: 

Koefisien Determinasi : r
2
 x 100%  ...................................................................... (9) 

Koefisien non Determinasi : (1-r
2
) x 100%  ....................................................... (10) 

Dimana r merupakan persamaan koefisien korelasi yang dapat dicari dengan 

menggunakan rumus korelasi sebagai berikut: 

  = 
                  

                             
   ......................................................................... (11) 

Dengan kriteria:  

R
2
 = 0, apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil 

(mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel independennya. 

R
2
 = 1, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati satu berarti semua 

variabel independen dalam model regresi memberikan hampir semua informasi 

yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya atau semakin besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
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3.4.5.2  Uji Signifikansi Simultan  ( Uji Statistik F ) 

    Uji F atau dikenal dengan uji serentak dengan tingkat signifikansi atau α 

tertentu digunakan untuk mengetahui kekuatan prediksi secara bersama-sama 

(atau simultan) dari variabel X terhadap variabel Y (Silalahi, 2015:594). Uji F 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas yang terdapat di 

dalam model secara simultan terhadap variabel terikat. 

H0 : βYX1 = βYX2 = 0 Asimetri Informasi, Leverage dan Corporate Governance  

                      berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  

Ha : βYX1 = βYX2 ≠ 0 Asimetri Informasi, Leverage dan Corporate Governance  

          tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

Apabila :  

Fhitung ≤ Ftabel = H0 diterima dan Ha ditolak.  

Fhitung ≥ Ftabel = H0 ditolak dan Ha diterima. 

3.4.5.3  Uji Signifikansi Parsial ( Uji Statistik t) 

 Uji t atau dikenal dengan uji parsial digunakan untuk menguji prediksi 

secara parsial dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Silalahi, 

2015:594). Pengujian ini berasumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel terkait. Hasil uji t dengan tingkat signifikansi 

atau α tertentu dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). 
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H01 : βX1 = 0 Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  

Ha1 : βX1 < 0 Asimetri Informasi berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba.  

H02 : βX2 = 0 Leverage  tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.  

Ha2 : βX2 > 0 Leverage berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba.  

H03 : βX3 = 0 Corporate Governance  tidak berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba.  

Ha3 : βX3 <0 Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap Manajemen  

                     Laba. 

 

3.4.5.4 Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan 

analisifat bersifat kuantitaif. Analisis tersebut akan membahas tentang pengaruh 

asimetri informasi, leverage dan corporate governance terhadap manajemen laba. 

Kemudian menarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu 

diterima atau ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


