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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian komisaris 

independen ,leverage dan manajemen laba. Populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui website www.idx.co.id.  

3.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia 

Secara historis dalam (Lesmana, 2015), pasar modal telah hadir jauh 

sebelum indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman 

kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu 

didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial 

atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa 

periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti Perang Dunia ke I dan II, pemindahan kekuasaan dari 

pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi 

yang menyebabkan operasi Bursa Efek Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tahu 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara 

singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat pada tabel 

3.1. 
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Tabel 3.1 

Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

[Desember 1912] Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

Pemerintah Hindia Belanda 

[1914 – 1918] Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I 

[1925 – 1942] Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan 

Bursa Efek di Semarang dan Surabaya 

[Awal tahun 1939] Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup 

[1942 – 1952] Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang 

Dunia II 

[1956] Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek 

semakin tidak aktif 

[1956 – 1977] Perdagangan di Bursa Efek vakum 

[10 Agustus 1977] Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana 

Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai 

HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini 

juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong 

sebagai emiten pertama 19 Tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara 

[1977 – 1987] Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten 

hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih 

instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar 

Modal 

[1987] Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 

(PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi 

perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan 

investor asing menanamkan modal di Indonesia 

[1988 – 1990] Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas 

bursa terlihat meningkat 

[2 Juni 1988] Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek 
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(PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan 

dealer 

[Desember 1988] Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go 

public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi 

pertumbuhan pasar modal 

[16 Juni 1989] Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 

Surabaya 

[13 Juli 1992] Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai 

HUT BEJ 

[22 Mei 1995] Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading 

Systems) 

[10 November 

1995] 

Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai 

diberlakukan mulai Januari 1996 

[1995] Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek 

Surabaya 

[2000] Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) 

mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia 

[2002] BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak 

jauh (remote trading) 

[2007] Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

[02 Maret 2009] 
  

Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa 

Efek Indonesia: JATS-NextG 

Sumber : www.idx.co.id 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.1.2 Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia 

Visi  Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. 

Misi  Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, 

melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan 

nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance. 

3.2  Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci 

yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2016:2). 

  Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif analisis yaitu metode 

penelitian yang menuturkan atau menggambarkan situasi yang terjadi pada masa 

sekarang, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang 

diperoleh dengan analisa tertentu. 

  Metode deskriptif analisis merupakan  suatu metode yang meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
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3.2.1   Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2016:38) : 

“Variabel adalah suatu atribut atau sifat  atau nilai dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sesuai dengan penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh Komisaris 

Independen dan Leverage terhadap Manajemen Laba. Komisaris Independen diukur 

dengan berdasarkan persentase jumlah Komisaris Independen terhadap jumlah total 

Komisaris yang ada dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan dan Debt to Asset 

Ratio sebagai ratio Leverage maka terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua 

variabel bebas, dan satu variabel terikat sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016:39). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen 

sebagai 𝑋1, dan Debt to Asset Ratio sebagai variabel 𝑋2.  

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). 
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba dengan 

menggunakan indikator discretionary accrual atas hasil dari pengurangan antara 

total accrual dengan non discretionary accrual. 

 Tabel 3.2  

Operasionalisasi Variabel 
Variabel Definisi Indikator Skala 

Komisaris 

Independen 

(X1) 

Komisaris Independen 

diukur berdasarkan 

persentase jumlah Komisaris 

Independen terhadap jumlah 

total Komisaris yang ada 

dalam susunan Dewan 

Komisaris perusahaan 
(Ningrum dan Rahardjo, 

2012 dalam Azzahrah dkk, 

2014) 

Proporsi Dewan Komisaris = 
∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
× 100% 

Rasio 

Leverage (X2) Leverage atau rasio 

solvabilitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk 

mengukur sampai sejauh 

mana aktiva perusahaan 

dibiyai oleh hutang (Kasmir, 

2014:140).   

DAR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑠
  Rasio 

Manajemen 

Laba 

(Y) 

Manajemen laba diukur 

dengan proksi 

discrectionary accrual 

Modefied Jones Model. 

Model ini lebih baik 

dibanding model jones 
standar dalam mengukur 

kasus manipulasi 

pendapatan  (Dechow, 

dalam sari dan astika 2015). 

Discretionary accrual = (
TACit

TAit−1
) – NDTACit 

 

Rasio 

 
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1  Jenis Data 

Jenis dan sumber data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan 

data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen  

(Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang 

berkaitan dengan pengukuran komisaris independen dan leverage dengan 



51 
 

manajemen laba. Sumber data yang di maksud adalah data yang diperoleh dari 

website idx.com berupa : 

1. Data perusahaan yang termasuk dalam perusahaan sub sektor farmasi yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018; dan 

2. Data keuangan berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan pada tahun 

2014-2018. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukkan nilai terhadap besaran variabel 

yang diwakilinya. 

3.2.2.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 : 80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan  sub sektor farmasi yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI),seperti disajikan pada tabel 3.3.  

Tabel 3.3. 

Daftar Populasi Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

2. INAF Indofarma (Persero) Tbk. 

3. KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 

4. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

5. MERK Merck Tbk. 

6. PEHA PT. Phapros Tbk. 

7. PYFA Pyridam Farma Tbk. 

8. SCPI Merc Sharp Dohme Pharma Tbk. 

9. SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

10. TSPC Tempo Scan Pacifik Tbk. 

Sumber data : Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 
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3.2.2.3 Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2016:81). Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel, menggunakan 

Nonprobability sampling dengan jenis Purposive Sampling yang merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 85) atau kriteria 

tertentu. 

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Perusahaan sub sektor farmasi masuk Bursa Efek Indonesia (BEI); 

2. Menerbitkan laporan tahunan; dan 

3. Memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variable-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang memenuhi syarat 

di atas adalah sebanyak 10 perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini, 

seperti disajikan dalam table 3.4. 

Tabel 3.4 

Daftar Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

2. INAF Indofarma (Persero) Tbk. 

3. KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 

4. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

5. MERK Merck Tbk. 

6. PEHA PT.Phapros Tbk. 

7. PYFA PT.Pyridam Farma Tbk. 

8. SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

9. TSPC Tempo Scan Pacifik Tbk. 

Sumber data: di olah oleh peneliti tahun 2019 
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3.2.2.4 Prosedur Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur bidang ekonomi 

yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir dan teori yang sesuai 

dengan topik penelitian. 

2. Penelitian dokumenter yaitu dengan  menelaah dan menganalisa laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

3.3    Model/Paradigma Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016: 42) paradigma penelitian diartikan sebagai pola 

pikir yang menunjukkan hubungan antara variable 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 teknis analisis statistic yang akan digunakan. 

Judul penelitian yang terdiri dari tiga variabel yaitu Komisaris Independen 

(X1), Leverage (X2) dan Manajemen Laba (Y) .Hubungan antar variabel tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Paradigma Penelitian 

 

 (X1) 

 (Y) 

(X2) 

𝜀 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, 

data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan 

statistika deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis data panel. Adapun teknik 

analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga 

untuk menetukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian asusmi klasik. Uji 

asumsi klasik tediri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas 

dan uji autokorelasi. Setelah data terkumpul, terlebih dahulu melakukan pengujian 

terhadap penyimpangan asumsi klasik sebelum dilakukan analisis, seperti berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 

2016 :154). Normalitas akan dilakukan dengan pengujian Jerque-Bera dengan 

kriteria uji nilai asymp sign (p)> 𝛼 maka sebaran berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat nilai 

toleransi 0,8. Jika korelasi menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,8 maka dianggap 

variabel-variabel tersebut tidak memiliki masalah kolinearitas yang tidak berarti 

(Ghozali, 2013 : 63). 
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3. Uji Heteroskedasitas 

Uji heterokedasitas bertujuan menguji apakah dalam model  regresi terjadi 

kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki variance yang 

konstan dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

signifikansi, jika nilai signifikansi > 𝛼 (0,05) maka di dalam model regresi tidak 

terdapat gejala heterokedasitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota sampel yang 

diurutkan berdasarkan waktu. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data 

time series dengan n-sampel adalah periode waktu. Sedangkan untuk sampel data 

cross section  dengan n-sampel item seperti perusahaan, orang, serta wilayah jarang 

terjadi, karena variabel pengganggu item sampel yang satu berbeda dengan yang 

lain. Pengujian ini menggunakan DW-Test dengan ketentuan, jika d< dL maka 

terdapat autokorelasi positif, jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi, jika dL 

< d < dU maka pengujian tidak meyakinkan. Kemudian jika (4-d) < dL maka 

terdapat autokorelasi negative, jika (4-d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi 

negative dan jika dL< (4-d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan. 

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat 

diprediksikan melalui variabel independen (Sugiyono, 2010: 211). Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena data yang digunakan 

merupakan data absolut dan peneliti hanya ingin mengetahui pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y, tanpa mengetahui hubungan antar variabel X.  

Model persamaan regresi linier berganda pada hal.56. 
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Y = α + β1 X1 +  β2 X2  + β3 X3   

Dimana : 

Y = Manajemen Laba 

α  = Intercept 

βi  = Koefisien Regresi  

X1 = Komisaris Independen 

X2 = Leverage 

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai 

pengolahan data dengan menggunakan software eviews 9. Analisis dengan 

menggunakan panel data adalah gabungan antara time series dan cross section. Data 

cross section merupakan data yang dikumpulkan satu waktu terhadap banyak 

individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke 

waktu terhadap suatu individu. Persamaan model menggunakan data cross section 

dapat ditulis sebagai berikut : 

𝛾𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

(Sriyana, 2014:81) 

𝛽0 = intersep atau konstanta 

𝛽1 = koefisien regresi 

𝜀𝑖 = model gangguan 

N = banyaknya data.  

Sedangkan persamaan model menggunakan data time series dapat ditulis 

sebagai berikut : 

𝛾𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑡 +  𝜀𝑖 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑡 

(Sriyana, 2014:81) 
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 Dimana t menunjukkan banyaknya periode waktu data time series. Sehingga 

persamaan model data panel yang berarti data cross section dan time series 

dikumpulkan menjadi satu panel (pooled data), maka persamaan model regresi 

panel data adalah sebagai berikut : 

𝛾𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖𝑡 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑡 ; 1,2, … , 𝑛 

(Sriyana, 2014:82) 

n = banyaknya variabel independen 

i = jumlah unit observasi 

t = banyaknya periode waktu,  

besaran (n x t) = banyaknya data panel yang akan dianalisis 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga 

model, yaitu : 

1. Model Commond Effect 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

parameter model data pane; yaitu dengan menggabungkan data cross section  dan 

time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan 

individu. Dimana pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

ordinary least square. Dengan metode ordinary least square, maka akan 

diasumsikan bahwa 𝛽0 akan sama (konstan) untuk setiap data time series dan cross 

section, atau diasumsikan bahwa intercept maupun slope (koefisien pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat) tidak berubah baik antar individu maupun 

antar waktu. Model commond effect dapat diformulasikan sebagai berikut : 

Yit = 𝛽0 + ∑ 1𝑛
𝑘=  𝛽𝑘 𝑋𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

 𝜀 = error 

 i = banyaknya observasi (1,2,…, n) 
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 t = banyaknya waktu (1,2,…,t) 

n x t = banyaknya data panel 

2. Model Fixed Effect 

Pendekatan metode ini mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu 

adalah berbeda sedangkan slope  antar individu tetap. Teknik ini menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept antar individu. 

Formulasi untuk metode ini adalah sebagai berikut : 

Yit = 𝛽0 +  𝛽1 𝑋1𝑖𝑡 +   𝛽2 𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷1𝑖 +  𝜀𝑖𝑡 

Yit = variabel dependen di waktu t untuk unit cross section i 

𝛽1 = intercept 

𝛽0 = slope 

𝑋𝑖𝑡 = variabel independen di waktu t untuk unit cross section i 

Di = dummy variabel 

3. Model Random Effect 

Pendekatan yang dipakai dalam random effect mengasumsikan setiap 

perusahaan mempunyai perbedaan intersep yang mana intersep tersebut adalah 

variabel random. Model ini sangat berguna jika individu yang diambil sebagai 

sampel adalah dipilih sebagai random dan merupakan wakil populasi teknik ini juga 

memperhitungkan bahwa error  mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan 

time series. Formulasi metode ini adalah : 

Yit = 𝛽0𝑖 + ∑𝑚
𝑖=1 ∑𝑛

𝑘=1   𝛽𝑘𝑖 𝑋𝑘𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

m = banyaknya observasi (I,2,…, m) 

n = jumlah variabel bebas 

t = banyaknya waktu (1,2,…,t) 

n x t = banyaknya data panel 
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Terdapat tiga pengujian untuk memilih teknik estimasi data panel, yaitu : 

1. Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model pendekatan yang paling baik 

antara commond effect dan fixed effect dengan melihat nilai distribusi F- statistic 

(Widarjono,2013). Jika nilai probabilitas distribusi F-statistik lebih dari nilai tingkat 

signifikansi yang ditentukan makan model yang terpilih adalah commond effect, 

tetapi jika nilai probabilitas F-statistik kurang dari tingkat signifikansi maka model 

yang terpilih adalah fixed effect. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk membandingkan dan 

memilih antara model fixed effect dan random effect yang paling baik digunakan 

dalam sebuah model penelitian. Pengujian menggunakan uji hausman melihat nilai 

chi square dalam menentukan model terbaik yang digunakan dalam sebuah 

penelitian. Apabila nilai chi square lebih dari nilai tingkat signifikansi maka model 

yang  terbaik untuk digunakan adalah model random effect, tetapi jika nilai chi 

square kurang dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terpilih adalah model 

fixes effect. 

3. Uji Lagrange Multiplier (LM-test) 

Uji LM digunakan karena pada uji chow menunjukkan model yang dipakai 

adalah commond effect, sedangkan pada uji hausman menunjukkan model yang 

paling tepat adalah random effect. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir 

untuk menentukan model commond effect atau random effect yang paling tepat. 

3.4.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui keterkaitan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 mempunyai 
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interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≥1). Semakin besar R2 (mendeteksi 1), maka 

semakin baik hasil untuk model regresi tersebut, dimana variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksii variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendeteksi 0, maka 

variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan atau memprediksi 

variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Adapun koefisien determinasi dapat diitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Koefisien determinasi  = r2 x 100% 

Koefisien non determinasi  = (1 - r2) x 100% 

Dimana r merupakan koefisien korelasi (alat untuk mengukur kuatnya 

hubungan antar variable independen (X) dan variable dependen (Y)). 

Dengan kriteria:  

R2 = 1, berarti terdapat kecocokan sempurna dan seluruh variasi variabel 

terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya 

R2 = 0, berarti tidak ada variasi atau variabel terikat yang dpat dijelaskan 

oleh variabel bebasnya dan tidak ada hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebasnya. 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. 

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan analisis secara 

kuantitatif menggunakan uji statistik. 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Hipotesis nol (Ho) tidak 
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terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternative (Ha) menunjukkan 

adanya pengaruh antara variable bebas dan variable terikat. 

1. Penetapan Hipotesis 

a. Hipotesis parsial antara variable bebas Komisaris Independen terhadap 

nilai perusahaan yang merupakan variable terikat. 

Ho : 𝛽 =  0 :  Komisaris Independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

Ha : 𝛽 ≠    0 :  Komisaris Independen secara parsial berpengaruh 

terhadap Manajemen Laba. 

b. Hipotesis parsial antara variable bebas Leverage (DAR) terhadap 

manajemen laba yang merupakan variable terikat. 

Ho : 𝛽 = 0  :  Leverage (DAR) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Ha : 𝛽 ≠ 0  :  Leverage (DAR) secara parsial berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

c. Hipotesis simultan antara variable bebas mekanisme good corporate 

governance(komisaris independen) dan leverage (DAR) terhadap 

manajemen laba yang merupakan variable terikat. 

Ho : 𝜌yx1x2x3 = 0 : komisaris independen dan leverage (DAR) secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Ha : 𝜌yx1x2x3  ≠ 0 :komisaris independen dan leverage (DAR) secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 



62 
 

2. Penetapan Tingkat Signifikan 

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas atau degree of freedom (dk) = n- 

k – 1, untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan 

hipotesis. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai 

cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan 

tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian. Untuk menguji 

signifikansi digunakan Uji-t (pengujian hipotesis secara parsial) dan Uji-F 

pengujian hipotesis secara simultan) sebagi berikut : 

a. Menghitung nilai thitung dengan mengetahui apakah variabel koefisien 

korelasi signifikan atau tidak dengan rumus : 

t = 
𝑟𝑝√𝑛−𝑘−1

√1 − 𝑟𝑝
2 

(Sugiyono, 2016:194) 

b. Mengjitung nilai Fhitung sebagai berikut : 

Fh = 
𝑅2 /𝑘

(1−𝑅2 )/ (𝑛−𝑘−1)
 

(sugiyono, 2016:192) 

3. Kaidah Keputusan 

Untuk menggambarkan daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Tolak Ho jika t > -t 1 2⁄  𝛼 df(n-k-1) atau t > t 1 2⁄  𝛼 df(n-k-1) 

Terima Ho jika -t 1 2⁄  𝛼 ≤ thitung  ≤ t 1 2⁄  𝛼 df(n-k-1) 

b. Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel  pada 𝛼 5% 

Terima Ho jika Fhitung ≤ Ftabel  pada 𝛼 5% 
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4.  Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian seperti tahapan diatas maka akan 

dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik 

kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak. 

 


