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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti tentang pengaruh antara 

profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap income smoothing 

sehingga penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan 

metode ini untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen terhadap 

satu variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Multiple Regression Analysis untuk menguji pengaruh variabel – variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan penerbangan yang termasuk 

dalam 30 peringkat airlines terbaik pada tahun 2008 - 2018 menurut SKYTRAX. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Peneliti menggunakan purposive sampling karena mengutamakan tujuan 

dari penelitian ini. Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan penerbangan Asia dan mempublikasikan laporan tahunan di antara 

tahun 2008 sampai dengan 2018. Sampel penelitian ini berjumlah sebelas 

perusahaan penerbangan yang terdiri dari Singapore Airlines Ltd, All Nippon 

Airways Co.Ltd, Emirates Airline Ltd, EVA Airways Corp., Cathay Pacific 

Airways Ltd, PT Garuda Indonesia Tbk, Thai Airways International Public Co., ltd, 

Japan Airlines Co., Ltd, China Southern Airlines Co., ltd, Asiana Airlines Inc, Air 

Asia Berhad. 



20 
 

3.3 Metode Pengumpulan data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pooling data. 

Pooling data merupakan data yang menggabungkan antara data cross section dan 

time series (runtut waktu). Data time series adalah pengukuran dengan runtut 

waktu, sedangkan data cross section adalah data hasil observasi dengan entitas yang 

berbeda dimana variabel diukur pada satu titik waktu yang sama (Ghozali, 

2018:18). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil data 

dari laporan keuangan perusahaan penerbangan yang terdaftar di website masing – 

masing perusahaan pada periode 2008 hingga 2018. Metode ini digunakan untuk 

mencari informasi yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, leverage, dan 

kepemilikan institusional terhadap income smoothing transportasi penerbangan. 

Pencarian data dalam penelitian ini dilakukan secara online yaitu dengan 

mengunduh laporan keuangan tahunan dari sebelas sampel perusahaan yang telah 

dipublikasikan melalui website resmi masing – masing perusahaan.  

3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terbagi menjadi dua jenis 
yaitu variabel bebas (X) variabel terikat (Y) 

 

Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

Profitabilitas 
(X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitabilitas 
adalah 
kemampuan 
perusahaan  
dalam 
menghasilkan 
laba. (Ernayani 
et al, 2020)  
 
 
 
 

ROA 
(Return on 
Asset) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Return on Asset (ROA) 
Rasio pengukuran tingkat 
pengembalian investasi dengan 
menggunakan aset milik perusahaan. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑇𝑇𝐼𝐼𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁

 
 
 
 
 
 
 

Ernayani 
et al. 
(2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.1 Definisi Dan Indikator 
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Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

Leverage 
(X2) 

Leverage 
adalah rasio 
untuk 
mengetahui 
aset 
perusahaan  
yang dibiayai 
oleh hutang 
(Kasmir, 2016) 
 

Debt to Asset 
Ratio 

Debt to Asset Ratio (DAR) 
Menggambarkan proporsi 
penggunaan hutang untuk mendanai 
perusahaan 
DAR = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇
 

Firnanti 
(2019) 

Kepemilikan 
Institusional 
(X3) 

Kepemilikan 
institusional 
adalah 
kepemilikan 
investor 
institusional 
seperti 
perusahaan 
asuransi, bank, 
perusahaan 
investasi, dan 
kepemilikan 
institusional 
lainnya yang 
dapat lebih 
mengawasi 
kinerja 
manajemen 
dengan 
optimal karena 
saham 
kepemilikan 
menunjukkan 
sumber 
kekuatan  
(Suyono, 
2018) 

Institutional 
Ownership 

Institutional Ownership 
Menggambarkan kepemilikan saham 
yang dimiliki oleh investor 
institusional. 
 
Institutional Ownership = 
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ 𝑆𝑆𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝐼𝐼 𝑌𝑌𝑇𝑇𝐼𝐼𝑌𝑌 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐷𝐷𝑁𝑁𝐽𝐽𝐴𝐴𝐷𝐷

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝐼𝐼 𝐵𝐵𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁𝐵𝐵𝑇𝑇𝐵𝐵
𝑥𝑥 100  

Suyono 
(2018) 

Income 
Smoothing 
(X4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Income 
Smoothing 
adalah suatu 
fenomena yang 
terjadi pada 
suatu 
perusahaan 
dimana 
terdapat 
asimetri 
informasi 
manajer dan 
pemegang 
saham atas 
perbedaan 
kontrol dan 

Indeks 
Eckel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeks Eckel 
Menggambarkan perubahan antara 
sales dan income. 
 
Indeks Eckel =  

𝐶𝐶𝐶𝐶ΔI
𝐶𝐶𝐶𝐶ΔS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firnanti 
(2019) 
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Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

 pemilikan 
(Suyono, 
2018) 

   

Sumber: Penelitian terdahulu 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

dokumentasi. Prosedur ini dilakukan untuk mendalami laporan tahunan perusahaan 

penerbangan terbaik di Asia tahun 2008 hingga 2018. Laporan tahunan perusahaan 

diperoleh melalui website resmi masing – masing perusahaan. Data yang diperoleh 

berupa data sekunder pada laporan tahunan perusahaan yaitu berupa laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan 

3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 Data dalam penelitian ini diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan 

melakukan analisa data deskriptif untuk tahap awal. Tahap kedua, dilakukan uji 

asumsi klasik. Tahap ketiga, peneliti melakukan uji regresi untuk menguji pengaruh 

antar variabel. Tahap keempat, dilakukan uji F untuk melihat kecocokan model 

analisis dalam penelitian ini. Tahap kelima, peneliti melakukan uji hipotesis. Tahap 

terakhir, dilakukan uji Adjusted R2 untuk melihat tingkat kepercayaan. 

3.6.1 Analisis Data Deskriptif 

 Penggunaan analisis data deskriptif adalah untuk memaparkan nilai 

minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Analisis ini bertujuan 

untuk menunjukkan gambaran hasil analisis berdasarkan sampel yang diteliti. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 

empat yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Keempat uji asumsi klasik tersebut menjadi suatu persyaratan asumsi 

yang harus dipenuhi sebelum melakukan regresi linear berganda. Uji linearitas pada 

penelitian ini tidak diperlukan dikarenakan model penelitian ini menggunakan 

regresi linear berganda, sehingga dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolinearitas.  

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas dilakukan untuk menguji distribusi yang terdapat pada 

data pada penelitian ini apakah data yang akan digunakan dalam model regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik 

non-parametri Kolmogorov-Smirnov. Distribusi populasi dikatakan normal apabila 

niilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,05. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018:107). Uji 

Multikolinearitas dapat diuji dengan mencari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Mengukur multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat variabel 

independen, jika VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah uji untuk menentukan apakah model regresi 

penelitian ini terjadi ketidaksamaan variance dan residual pada semua pengamatan 
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(Ghozali, 2018:107). Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melakukan Uji 

Spearman. Heteroskedastisitas terjadi apabila variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda, jika tetap maka disebut homokedastitas. 

Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Bila tidak terjadi heteroskedastisitas maka merupakan persamaan regresi yang baik. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi pengganggu dengan varibel sebelumnya dalam satu periode. Model 

regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah dalam autokorelasi. Metode 

uji DW (Durbin Watson) memiliki ketentuan sebagai berikut:  

a. Apabila dU < 4-dU maka H0 terima, artinya tidak terjadi autokorelasi.  

b. Apabila d < dL atau d > 4-dL maka H0 tolak, artinya terjadi 

autokorelasi.  

c. Apabila dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, maka artinya tidak memiliki 

kepastian atau kesimpulan yang pasti 

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda 

yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu profitabilitas, 

leverage, kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu income 

smoothing. Regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Y    : Variabel Dependen 
α   : Konstanta 
β1, β2, β3   : Koefisien regresi 
X1   : Nilai Variabel 1 
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X2   : Nilai Variabel 2 
X3   : Nilai Variabel 3 
e    : Residual atau error 

3.6.4 Uji statistik F (Goodness of Fit) 

 Uji F atau uji ANOVA (Analysis of Variance) digunakan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara 

bersama – sama terhadap variabel dependen. Variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila hasil Uji F memiliki 

nilai signifikansi < 0,05. 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji statistik t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

(Ghozali 2018:98). Variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen apabila hasil uji t memiliki nilai signifikansi < 0,05. 

3.6.6 Uji Adjusted R2 

 Uji Adjusted R2 merupakat perangkat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

yang terdiri dari nilai nol hingga satu. Adjusted R2 dapat naikatau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan pada model regresi (Ghozali 2018:97). Apabila 

R2 mendekati nilai nol maka artinya memiliki kemampuan yang terbatas. 

 

 

 


