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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014:13) menyatakan 

bahwa metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada Filsafat positiv, digunakan untuk meneliti pada populasi 

dan sampel tertentu, penggumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilyah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiono,2014:215). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2012-2016 adapun jumlah populasi 

adalah 79 perusahaan. Sample adalah bagian dari jumlah dan karateristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono,2014:215). Metode 

pensampelan dalam penelitian ini adalah porposive sampling. Metode 

porposive sampling adalah  teknik penentuan sample dengan pertimbangan 

tertentu. Adapun sample dari penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  pada tahun 2012-2016. Berdasaran metode 

tersebut yang menjdi pertimbangan kreteria penarikan sample dalam penelitin 

ini adalah : 
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a. Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seecara 

continiue dari tahun 2012-2016 

b. Laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah. 

Berdasarkan kriteria pemilihan diatas diperoleh perusahaan yang akan 

digunakan sebagai sampel perusahaan berjumlah 19 perusahaan di 

perusahaan LQ45. 

Pemilihan Sampel 
Keterangan Jumlah 
Perusahaan LQ 45yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
mulai tahun 2012-2016 

79 

Perusahaan yang tidak continue masuk ke indeks LQ 45 
selama periode 2012-2016 

(58) 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya 
dalam mata uang rupiah selama periode 2012-2016 

(2) 

Jumlah Sampel 19 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory 2012-2016 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan, maka 

perusahaan yang menjadi sampel dan memenuhi kriteria tersebut adalah 

sebanyak 19 perusahaan sebagai berikut : 

No Nama Perusahaan Kode 
1 PT.Astra Agro Lestari  AALI 
2 PT. AKR Corporindo  AKRA 
3 PT.Astra Internasilonal ASII 
4 PT. Alam Sutera ASRI 
5 PT.Bank Central Asia BBCA 
6 PT. Bank Negara Indonesia  BBNI 
7 PT. Bank Rakyat Indonesia BBRI 
8 PT.Bank Mandiri BMRI 
9 PT. Charoen Pokphand Indonesia CPIN 
10 PT. Gudang Garam GGRM 
11 PT. Indofoof CBP Sukses Makmur ICBP 
12 PT. Indofood Sukses Makmur INDF 
13 PT. Indocement Tunggal Prakasa INTP 
14 PT.Lippo Karawaci LPKR 
15 PT.Tambang Batubara Bukit Asam PTBA 
16 PT.Semen Indonesia SMGR 
17 PT.Telekomunikasi Indonesia TLKM 
18 PT.United Tractors UNTR 
19 PT. Unilever UNVR 

 



 

 

50 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatanya menggumpulkan data agar kegitan tersebut menjadi sistematis. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, 

menggunakan studi dokumentasi yang bersumber dari arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan melalui alamat website BEI yaitu 

www.idx.co.id, kedua yaitu study pustaka merupakan penggumpulan data 

sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu.  Data diperoleh melalui  

buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan  dan yang ketiga yaitu 

dengan observasi atau dengan cara mengamati dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan manajemen laba. Data tersebut peneliti peroleh dari 

media internet dengan cara mendownlond laporan tahunan perusahaan LQ 45 

situs resmi Bursa Efek Indonesian (BEI) dengan alamat website 

www.idx.co..id 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014: 193) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsipa atau data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

http://www.idx.co.id/
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara 

teknik dokumentasi, mengumpulkan data sekunder yang peroleh dari media 

internet dengan cara mendownlond laporan tahunan perusahaan LQ 45 situs 

resmi Bursa Efek Indonesian (BEI) dengan alamat website www.idx.co..id 

 

3.5 Definisi dan Variabel Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan 

independen. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Menurut Sekaran (2006:116) Variabel dependen (variabel 

terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Dalam 

mengukur manajemen laba yang digunakan dalah discretionary 

accrual. Discretionary accrual dihitung dengan menggunakan model 

jones (1991), rumus yang digunakan mencari nilai total acrual untuk 

sampel perushaan yng terpilih dengan pendekatan cash flow adalah 

sebagai berikut: 

Tait/Ait-1=(Nit-OCFt) /Ait-1 

Keterangan: 

Tait = Total Akrual pada periode t 

Ait-1  = Total aset untuk sampel perusahaan t pada akhir periode t-1 

Nit     = Laba bersih operasi periode t 

OCFt  = Aliran Kas dari aktivitas operasi pada periode t 

http://www.idx.co..id/
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Setelah diperoleh total acrual maka dilanjutkan dengan 

menghitung komponen nondiscretionary accruals. Penelitian (Guna 

:2010) 

NDAit = α1 (1/Ait-1) + α2 (∆REVit / Ait-1 + α3 (PPEit/ Ait -1) + e 

Keterangan : 

NDAit =  Non discretionary accrual perusahaan i pada periode t. 

Ait-1 =  Total aktiva perusahaan i pada akhir tahun t-1. 

REVit =  Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 

ketahun t. 

PPEit =  Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t. 

e  =  Error Term. 

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari discretionary 

accruals sebagai berikut: 

Dait = (Tait/ Ait-1 - NDAit) 

Keterangan: 

Dait = Discretionary Accrual perusahaan i pada periode t. 

Tait       = Total Accrual perusahaan i pada periode ke t. 

NDAit = Non discretionary accrual perusahaan i pada periode t. 

 

3.5.2 Variabel Independen 

Menurut Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel 

yang memepengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun 

secara negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak kini dan Akrual. 

Berikut definisi operasionalnya: 

1. Beban Pajak Tangguhan  

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat 

adanya perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba 
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menurut  fiskal (Hermanto, 2011:115). Perbedaan antara laporan 

keuangan berdasarkan standar akuntansi dengan fiskal ini 

disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar 

akuntansi lebih memberikan keleluasan bagi manajemen 

dibandingkan dengan prinsip perpajakan. Perhitungan beban pajak 

tangguhan dihitung dengan menggunakan total beban pajak 

tangguhan dengan aktiva dan total aset. Hal ini dilakukan untuk 

pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode 

t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional 

      
                       

               
 

Beban pajak tangguhan ini mencerminkan besarnya beda 

waktu yang telah dikalikan dengan tarif pajak marginal. Beda waktu 

diakibatkan karena adanya kebijakan akrual (Discretionary accrual) 

tertentu yang diterapkan sehingga terdapat perbedaan waktu 

pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan 

perpajakan. 

2. Beban Pajak Kini 

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang 

terutang atas penghasilan kena pajak suatu periode. Besarnya 

dihitung dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah 

diperhitungkan adanya beda waktu dengan beda tetap yang 

dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini 

merupakan beban yang terjadi akibat dari adanya perbedaan 
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menurut akuntansi dengan perpajakan yang tergolong dalam 

komponen beda tetap dan beda waktu. Beban pajak kini digunakan 

sebagai variabel independen yang digunakan untuk mendeteksi 

manajemen laba. Beban pajak kini dalam penelitian ini dengan 

rumus. 

Beban Pajak Kini  =   
                                                      

                                
     

3. Akrual 

Dalam penelitian ini variabel akrual diperoleh dengan total 

akrual dari Model jones dengan langkah sebagai berikut: 

Taccit=
           

                     
 

Keterangan : 

Taccit = Total accrual perusahaan i pda tahun t 

PTBlt = Laba sebelum pajak padatahun t  

PTCFt = Cash Flows From Operation pada tahun t  

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini didefinisikan yang berguna bagi 

penelitian untuk melihat distribusi data dari variabel yang digunakan. 

Dengan menggunakan analisis data deskriptif terdapat seluruh variabel 

penelitian berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan 

minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata 

popoulasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan 

untuk menilai dispersi rata-rata sampel. Maksimum-minimum 
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digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang 

berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

penelitian. 

Penelitian ini dalam statistik deskriptif ditunjukkan untuk 

memberikan gambaran atau deskriptif data dari variabel dependen 

berupa manajemen laba serta variabel independen berupa beban pajak 

tangguhan, beban pajak kini dan akrual. Hal ini perlu dilakukan untuk 

melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan 

dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang 

memenuhi syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan 

pengujian asusmsi klasik untuk pengujian statistik. Tujuan dari uji 

asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi 

yang dilakukan terbebas dari bias.  

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model 

regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi 

apakah data berdistribusi normal atau tidak uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan menggunakan analisis grafik. 
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Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan :  

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas/independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali,2009). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi dengan melihat nilai tolerance dan lawannya nilai 

variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan 

multikolinearitas apabila nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10, sebaliknya model regresi dikatakan 
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bebas multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10    

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara 

kesalahan pengganggu dari suatu observasi lainnya. Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk melihat atau 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji 

Durbin-Watson (DW Test), yaitu: 

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

terdapat autokorelasi positif. 

2. Jika angka Durbin  Watson (DW) berada diantara  -2 

sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

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

autokorelasi negatif. 

3.6.2.4 Uji  Heteroskedastisitas  

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
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heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisidas digunakan metode grafik 

scatterplot. Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal itu 

menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplot menyebar 

secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk (Suliyanto, 

2011: 95). 

 

3.7 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regeresi berganda karena 

variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari satu. Metode analisis berganda 

merupakan teknik uji yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variebel dependen. Persamaan 

analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

   Y = a + b1X1 +b2X2 +b3X3+b4X4 + e 

Dimana: 

Y    = Manajemen Laba 

a    = Konstanta 

b1, b2,b3, b4  = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1    = Beban Pajak Tangguhan 

X2    = Beban Pajak kini 

X3    = Akrual 

E    = Error  
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3.8 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara statistik 

dilakukan dengan menggunakan: 

3.8.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel 

dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t 

tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial; 

b. Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. 
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3.8.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-

sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-

sama).  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; 

b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang 

berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk 

mengetahui presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara 
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bersama-sama terhadap variabel dependen atau untuk menunjukkan 

seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabilitas variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi 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 untk memprediksi variasi 

variabel dependen. 


