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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan 

bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham 

perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan 

Maret 2018. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yakni berupa angka-angka serta menunjukkan nilai dari variabel yang diwakilkan. 

Sedangkan sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang didapat melalui 

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

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan 

informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan auditan 

perusahaan sampel. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

http://www.idx.co.id/
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tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data 

sekunder dari penelitian ini mengambil dari:  

1. Buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian.  

2. Jurnal-jurnal, tesis dan bahan dari internet yang berhubungan dengan 

judul penelitian. 

3. Data yang dipublikasikan di BEI dari tahun 2012-2016, yahoo finance, 

dan  annual report yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sektor industri barang konsumsi periode tahun 2012-

2016.  

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan 

beberapa kriteria yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan 

tahunan secara berturut-turut selama periode 2012-2016. 

2. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia 

lengkap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan 

pada tahun 2012-2016. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode estimasi dan 

pengamatan. 

4. Data harga saham tersedia selama periode estimasi dan pengamatan. 
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Tabel III.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 

37 

2 Data-data mengenai variabel penelitian yang tidak 

lengkap dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang diterbitkan pada tahun 2012-2016 

(8) 

3 Perusahaan yang mengalami rugi (9) 

4 Jumlah data yang digunakan dalam penelitian 20 

5 Jumlah data observasi (20 x 5 Tahun) 100 

Sumber : Indonesian capital market directory 2012-2016 

Berdasarkan data di atas maka dipilihlah 20 perusahaan sebagai sampel 

dengan tahun pengamatan antara 2012-2016 atau selama 5 tahun berturut-turut, 

sehingga diperoleh jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 100 sampel. 

Tabel III.2 

Daftar Nama Sampel Perusahaan 

 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

2 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

3 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

4 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

5 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

6 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

7 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 

8 SKBM PT. Sekar Bumi Tbk 

9 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

10 STTP PT. Siantar Top Tbk 

11 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

12 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

13 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

14 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

15 MERK PT. Merck Tbk 

16 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 

17 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 

http://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-sektor-makanan-minuman/
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18 ADES PT. Akasha Wira International Tbk 

19 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

20 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: Olahan Penulis 2018 

3.5 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen 

(Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yaitu Manajemen Laba  

(Y), dan variabel independen terdiri dari Perencanaan Pajak (X1), Beban Pajak 

Tangguhan (X2), Leverage (X3), dan Ukuran Perusahaan (X4). 

3.5.1 Manajemen Laba (Y) 

Manajemen  laba  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh manajemen 

yang mempengaruhi pelaporan terhadap laba yang dihasilkan oleh  suatu  

perusahaan.  Tidakan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  ini terkadang  dengan  

tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  secara  sepihak dimana  terkadang  dapat  

merugikan  pihak  lain. Untuk menentukan peringkat manajemen laba, digunakan 

model discretionary accrual dengan modified Jones dalam Sulistyanto (2014). 

Berikut adalah tahap-tahap perhitungan discretionary accrual  : 

a. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas 

(cash flow approach), yaitu: 

TACit      = NIit – CFOit  

Dimana : 

TACit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

Niit = Laba bersih kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada 

periode ke t 

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t 
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b. Menentukan koefisien dari regresi total akrual. 

Discretionary accrual merupakan perbedaan antara total akrual 

(TAC) dengan nondiscretionary accrual (NDAC). Langkah awal untuk 

menentukan nondiscretionary accrual yaitu dengan melakukan regresi 

sebagai berikut: 

TACit = β1   (1/Assetit-1) +  β2   (ΔRevit  /  Assetit-1) +  β3   (PPEit/Assetit-1) + εit            

Dimana : 

TACit           = Total accrual perusahaan i pada tahun t 

Assetit-1      = Total aset perusahaan i pada tahun t-1 

ΔRevit         = Perubahan pendapatan perusahaan i antara tahun t dan tahun t-

1 

PPEit            = Nilai perolehan aktiva tetap pada perusahaan i pada tahun t 

εit                     = error term 

c. Menentukan nondiscretionary accrual. 

Regresi yang dilakukan di persamaan (2) menghasilkan koefisien 

β1, β2 dan β3. Koefisien β1, β2 dan  β3tersebut kemudian digunakan 

untuk memprediksi nondiscretionary accrual melalui persamaan berikut : 

NDACit = β1 (1/Assetit-1)+β2[(ΔRevit - ΔRecit)/Assetit-1]+β3(PPEit/Assetit1)+ εit   

Dimana : 

NDACit   = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

ΔRecit          = Perubahan piutang perusahaan i antara tahun t dan tahun t-1 
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d. Menentukan discretionary accrual. 

Discretionary Accrual (DAC) merupakan selisih dari Total 

Accrual (TAC) dengan Non Discretionary Accrual (NDAC). Berikut 

adalah perhitungan tersebut: 

DACit      = TACit / Assetit-1  - NDACit   (4) 

Yang dimaksud dengan discretionary accruals adalah komponen-

komponen akrual yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajer. 

Penggunaan discretionary accruals sebagai proxy earnings management, 

juga dikarenakan discretionary accruals saat ini telah dipakai secara luas 

untuk menguji hipotesis earnings management. 

Indikasi bahwa telah terjadi earnings management ditunjukkan 

oleh koefisien DACit yang positif. Sebaliknya jika DACit negatif berarti 

tidak ada indikasi bahwa manajemen telah melakukan upaya untuk 

menaikkan keuntungan melalui income – increasing discretionary 

accruals. 

3.5.2 Perencanaan Pajak (X1) 

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate 

(tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas 

manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 

2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus tax retention rate (tingkat 

retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004 dalam Aditama dan Purwaningsih:2013) : 
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Net Incomeit     

TRR =  

   Pretax Income (EBIT)it 

 

Keterangan: 

TRR = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) 

perusahaan i pada tahun t. 

Net Incomeit =  Laba bersih perusahaan i pada tahun t. 

Pretax Income (EBITit) = Laba sebelum pajak perusahan i tahun t. 

3.5.3 Beban Pajak Tangguhan (X2) 

Beban Pajak Tangguhan (BPT), merupakan jumlah pajak penghasilan 

yang terutang (payable) atau terpulihkan (recoverable) pada tahun mendatang 

sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa 

kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Perhitungan tentang beban 

pajak tangguhan dihitung dengan cara membobot beban pajak tangguhan dengan 

total aktiva (total asset) sebagai berikut (Astutik dan Mildawati, 2016) : 

Pajak Tangguhan 

BPT =  

    Total Aktiva 

 

 

3.5.4 Leverage (X3) 

Rasio leverage (leverage ratios) mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

yang telah dibiayai oleh penggunaan utang. Leverage dapat dihitung dengan 

rumus (Roskha, 2017) : 

Total Utang 

Leverage =  

 Total Aset 
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3.5.5 Ukuran Perusahaan (X4) 

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukan oleh total aktiva, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural 

total aktiva perusahaan (Roskha, 2017).  

UP = Ln Total asset 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari 

masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2016:19). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model 

yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang 

meliputi Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heteroskedostisitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

menggunakan One-sample kolmogorov-smirnov. Suatu variabel dikatakan normal 

jika memiliki nilai signifikan diatas 0,05 (Ghozali, 2016:156). 
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3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2016:103) Uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 

yaitu dengan menggunakan nilai tolerance dan  variance inflation faktor (VIF). 

Tolerance  mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF= 1/tolerance). Nilai umum yang 

dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. maka dianggap ada multikolinearitas dengan 

variabel bebas lainya, sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka dianggap tidak ada 

multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

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

terjadi kesalahan maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk melihat atau 
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mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dugunakan Uji Durbin-Watson 

(DW Test), yaitu: 

1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat 

autokorelasi positif. 

2. Jika angka Durbin Watson (DW) berda diantara -2 sampai +2 berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2 berarti terdapat autokorelasi 

negatif. 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastistas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dengan sumbu y adalah y telah dipredeksi, dan  sumbu y 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized, dan 

dasar analisis: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar  di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih independent variable  terhadap dependen variable. Dalam 

penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukan arah 

hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Maka digunakan persamaan 

umum regresi yang bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian.  

Berikut adalah persamaan umum regresi yang di uji : 

Y = a + b X1 + b X2 + b X3 + b X4 + ε 

Keterangan : 

Y = Variabel Dependen (Manajemen Laba) 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Independen (Perencanaan Pajak) 

X2 = Variabel Independen (Beban Pajak Tangguhan) 

X3 = Variabel Independen (Leverage) 

X4 = Variabel Independen (Ukuran Perusahaan) 

ε = Eror 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variable independen secara individual dalam  menerangkan variable 

dependen (Ghozali, 2013: 98). Hipotesis dari masing-masing variable yang akan 

di uji dengan statistic t ini lebih dahulu di tentukan nilai t hitung dengan rumus: 

t hitung =  Bi 

 SBi 

Dimana : 

Bi = Koefisien regresi masing-masing variable 

SBi = Standar eror masing-masing variable 

Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t berdasarkan pada 

kriteria berikut: 

1) Apabila t-hitung > t-tabel dan nilai signifikan < 0,05 maka variabel 

independen dapat menerangkan variabel dependennya atau dengan 

kata lain terdapat pengaruh yang signifikan diantara dua variabel yang 

diteliti. 

2) Apabila t-hitung < t-tabel dan nilai signifikan > 0,05 maka variabel 

independen tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan 

kata lain tidak terdapat pengaruh diantara dua variabel yang diteliti. 

3.7.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variable bebas 

yang di maksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013:98) pengujian dilakukan dengan menggunakan 
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significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaaan atau penolakan hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

1) Jika Fhitung > Ftabel dan nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika Fhitung < Ftabel dan nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan 

keempat variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.7.3 Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada diantara 0 sampai 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan 

variable-variabel independen dalam menjelaskan variable dpenden amat terbatas. 

Nilai yang mendekati 1 berarti variable-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen 

(Ghozali, 2013:99). 

 


