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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

melakukan uji hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain). Data ini umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009: 

147). 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013, 2014, 

dan 2015. Data dari penelitian ini diperoleh dari website 

http://www.idx.co,id, tahun 2013 sampai dengan 2015, dan dari web-web 

terkait lainnya serta dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi yang dipakai dalam penelitian ini 

http://www.idx.co,id/
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adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013-2015, data masing-masing perusahaan diambil dari situs 

resmi BEI. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Karaketristik data yang 

digunakan sebagai kriteria sampel : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode 2013-2015 

2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2015 

3. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan selama periode 2013-

2015 

4. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan 

dengan tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember. 

5. Laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 

Dalam Peneltian ini, jumlah populasi penelitian berjumlah 143 

perusahaan.Untuk itu, dalam mengambil sampel dari keseluruhan populasi, 

maka peneliti menggunakan teknik sampling purposive yang menggunakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan Manufaktur yang  terdaftar di BEI dari 

tahun 2013-2015 

143 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangannya untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 

(8) 

3. Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap pada 

tahun 2013-2015 

(0) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 

2013-2015 

(14) 

5. Laporan keuangan dengan tidak mata uang rupiah  (39) 

6. Jumlah Sampel 84 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu data yang memuat informasi mengenai suatu obyek atau 

kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam arsip. 

Data diperoleh dari situs resmi BEIwww.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Variable Dependen (Y) 

Variable dependen adalah yang dipengaruhi oleh variable lain dan 

tidak dapat berdiri sendiri melainkan hasil pengaruh dari variabel bebas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Konservatisme akuntansi. 

Pengukuran ini didasarkan oleh penelitian Maimanah (2016) untuk melihat 

proksi konservatisme, dengan rumus sebagai berikut: 

       
(         )   

    
 

 

Keterangan :  

TACCit : Total accrual untuk perusahaan i pada periode t 

Niit  :Net income ditambah dengan depresiasi dan amortisasi untuk 

perusahaan i pada periode t 

CFOit   :Chash flow dari kegiatan operasional untuk perusahaan i pada 

periode t 

Tait  :Total asset untuk perusahaan i pada periode t 

    

   Konservatisme diartikan sebagai Total Accruals (TACC) 

dimana selisih antara laba bersih ditambah dengan depresiasi dikurangi 

arus kas dari aktivitas operasional, kemudian diukur dari Opearting 

Accruals dimana piutang usaha ditambah pesediaan ditambah dengan 

biaya dibayar dimuka, dikurangi dengan utang usaha, dikurangi lagi 

dengan utang pajak. 
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   Perusahaan dikatakan memiliki tingkat konservatisme akuntansi 

yang tinggi jika nilainya di atas nol (positif). Hal ini dikarenakan laba yang 

tercantum di dalam laporan keuangan lebih besar daripada kas yang 

tersedia untuk kegiatan operasional. Sebaliknya perusahaan akan dikatakan 

memiliki tingkat konservatisme akuntansi yang rendah jika nilai KAit di 

bawah nol (negatif). Hal ini dikarenakan laba yang tercantum di laporan 

keuangan lebih kecil daripada kas yang tersedia untuk kegiatan 

operasional.(http://eprints.perbans.ac.id) 

3.4.2 Variabel Indenpenden (x) 

Variabel indenpenden adalah bebas yang merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen atau variabel bebas (Resti, 2012). Variabel indenpenden 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Insentif pajak (x1) 

Insentif pajak adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan 

kepada investor luar negri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah 

tertentu. Dalam penelitian ini salah satu fasilitas yang digunakan adalah 

perencanaan pajak dalam pengenaan pajak penghasilan. 

Perhitungan perubahan tarif pajak penghasilan menggunakan 

proksi perencanaan pajak sebagai ukuran insentif pajak sesuai dengan 

penelitian maimanah (2016) yaitu sebagai berikut: 

     
          (                                   )
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b. Kesempatan Tumbuh (Growth Opportunitie/ X2) 

Growth opportunities (Kesempatan tumbuh) adalah suatu 

kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk memperbesar perusahaan 

dengan cara membuat cadangan tersembunyi atau dengan berinvestasi. 

Perhitungan growth oppurtinitiesdengan menggunakan market to book 

value dengan penelitian Raharja dan Sandra, (2014) adalah sebagai 

berikut: 

MBV =
                                      

             
 

c. Tingkat Hutang (Laverage/ X3) 

Tingkat hutang dalam penelitian ini merupakan proksi dari tingkat 

leverage.Proksi pengukuran ini berdasarkan penelitian verawati, et,al, 

Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur 

modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak 

tertagihnya suatu utang. 

DER = 
                          

             
 

d. Ukuran Perusahaan (Size/ X4) 

Ukuran perusahaan adalah suatu indikator untuk menentukan 

besar/ kecilnya perusahaan sampel. Ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini diukur dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan. mengacu 

pada penelitian Verawati, et,al, Instrumen  ukuran perusahaan diukur 

dengan logaritme natural total aset yang dirumuskan sebagai berikut: 

SIZEit = Ln TAit 

Dimana :  
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SIZEit : ukuran perusahaan i pada tahun t 

TAit  : Total aset perusahaan i pada tahun t 

e. Profitabilitas(X5) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba pada periode mendatang. Instrumen profitabilitas diukur dengan 

menggunakan rasio return on equity (ROE). ROE dapat dihitung dengan 

membagi laba bersih perusahaan dengan modal saham, atau dengan rumus 

sebagai berikut: 

 Ekuitas

bersih Laba
  ROE 

 

 

3.5     Metode Analisis 

3.5.1  Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan deskripsi sustu data yang dilihat 

darai rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan 

maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-

rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan 

untuk menilai dispresi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum 

digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari populasi 

(Ghozali, 2013). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat 

untuk dijadikan sampel penelitian. Uji statistik deskriptif tersebut 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 21. 
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3.5.2 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya 

terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Normal P-Plot dan kolmogorov-smirnov 

(KS). 

Pengujian menggunakan Normal P-Plot dapat dilihat dengan garis 

lurus diagonal. Jika distribusi data dalah normal, maka garis yang 

mengambarkan data sesungguhnyaakan mengikuti garis diagonalnya ( 

Ghozali, 2013). 

Pengujian menggunakan kolmogorov-smirnov (KS) dilihat dengan  

kriteria pengujian α = 0,05 dimana:  

 a. Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal  

 b. Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Uji asumsi 

klasik terdiri dari beberapa uji, yaitu uji Normalitas, uji Autokorelasi, uji 

Multikolonieritas, uji heteroskedastisidas. 

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi atara variabel bebas (independent). 
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Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Varaibel orthogonal adalah variabel 

independent yang nilai korelasi antar sesame variabel independent sama 

dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di 

dalam suatu model salah satunya dapat dilihat dari tolerance value atau 

nilai Variance Infation Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,1 dan 

batas VIF adalah 10. Apabila tolerance value < 0,1 atau VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila tolerance value > 0,1 atau 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013). 

3.5.3.2 Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

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

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan 

pada data runtun waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2013). 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi, yaitu uji Durbin-Watson, uji Lagrange Multiplier 
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(LM test), uji statistik Q: Box-Pierce dan Ljung \box, dan run test 

(Ghozali, 2013). 

  Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-

Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-

Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Ho  : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha :  ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Kriteria Autokorelasi Durbin- Watson (Ghozali, 2013) 

Tabel 3.2 

Uji Durbin- Watson 

Durbin- Watson Kesimpulan 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

du < d < 4 – du 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

4 – dl < d < 4 

Autokorelasi positif 

Tidak dapat disimpulkan 

Tidak ada autokorelasi 

Tidak dapat disimpulkan 

Autokorelasi negatif 

 

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Dalam regresi, salah satu asumsi yang 

harus dipenuhi adalah bahwa varians residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Untuk mendeteksi 
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heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Apabila sig > 0,05 

maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013), 

model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas. 

3.5.4  Pengujian Hipotesis( Uji koefisien regresi secara parsial )  

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi 

berganda dengan bantuan SPSS. Model regresi berganda ini akan dapat 

dicerminkan dengan persamaan sebagi berikut: 

Y= a + b1X2 + b2X2 + b3X3 +b4X4 + b5X5 +ε 

Keterangan :  

Y  : Konservatisme Akuntansi 

a   : Konstanta 

b  : Koefisien Regresi 

X1 : Intesif pajak 

X2 : Growth opportunity 

X3 : Leverage 

X4 : Ukuran perusahaan (size) 

X5 : profitabilitas 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (uji t). Uji t 

digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu sampel 

dengan nilai lainnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan 95 % 
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dengan tingkat signifikan sebesar 5 % (p value < 0,05). Jika t hitung < t 

table maka Ho diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika t hitung > t tabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti variabel independen secara 

individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

3.5.5 Uji Koefisien regresi secara simultan ( Uji f )  

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F 

hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat 

dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji 

Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama kolom signifikansi 

(%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial 

biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F 

tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan 

lebih besar dari alpha. 

3.5.6 Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Nilai koefisien determinan adalah antara 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. 

Koefisien determinan adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar 

http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
http://www.statistikian.com/p/spss.html
http://www.statistikian.com/2012/08/regresi-linear-sederhana-dengan-spss.html
http://www.statistikian.com/2012/08/regresi-linear-sederhana-dengan-spss.html
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koefisien determinannnya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan 

baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


