
BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkanya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian ini dengan mempertimbangkan 

bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham 

perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2016 yang berjumlah 40 perusahaan. 

 Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan 

beberapa kriteria yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam perusahan di Sektor industri 

Barang Komsumsi pada tahun 2012-2016 

2. Perusaahan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

dari tahun 2012-2016. 

3. laporan keuangan perusahaan terdapat informasi yang lengkap terkait 

dengan semua variabel. 
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Tabel 3.1. 

Table Penentuan Sampel 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

PERUSAHAAN 

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016 

40 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

yang telah di audit per 31 Desember 2012-2016 

(13) 

3. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data 

yaitu perusahaan yang tidak melaporkan aset pajak 

tangguhan.  

(5) 

 Total Sampel 22 

Sumber : Indonesian capital market directory 2012-2016 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan Industri Barang Konsumsi 

 

NO KODE 

SAHAM 

NAMA 

1. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 

2. DLTA Delta Djakarta Tbk. 

3. DVLA Darya Varia Laborataria Tbk. 

4. GGRM Gudang Garam Tbk. 

5. HMSP Hanjaya Mandala Soemporna Tbk. 

6. INAF Indofarma Tbk. 

7. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8. KAEF Kimia Farma Tbk. 

9. KICI Kedangung Indah Can Tbk. 

10. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

11. MBTO Martina Berto Tbk. 

12. MERK Merck Indonesia Tbk. 

13. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

14. MRAT Mustika Ratu Tbk. 

15. MYOR Mayora Indah Tbk. 

16. PYFA Pyridam Farma Tbk. 

17. RMBA Bentoel Internasional Investasna Tbk. 

18. SKBM Sekar Bumi Tbk. 

19. SKLT Sekar Laut Tbk. 

20. TCID Mandom Indonesia Tbk. 

21. ULTJ Ultrajaya Milk Industri And Tranding Company Tbk. 

22. WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 

Sumber : Olahan Penulis 2018  
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3.3 Teknik 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 

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, 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 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Konsep dasar dari definisi operasional mencatat pengertian untuk 

mendapat data yang di analisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep-

konsep penelitian yang menjadi variabel penelitian serta cara pengukuranya. 

Adapun definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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3.4.1 Variabel Independen 

1. Aset Pajak Tangguhan 

Aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak 

yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam 

periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara 

antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat 

adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan diperiode mendatang 

(Waluyo, 2008:217). Dalam Penelitian ini aktiva pajak tangguhan sebagai 

variabel bebas yang diiukur dengan perubahan nilai aktiva pajak 

tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak 

tangguhan pada akhir periode t (Perwita, dkk. 2016). 

      
                           

                        
 

2. Perencanaan Pajak  (X1) 

Menurut Pardiat (2009:2) perencanaan pajak adalah adalah usaha 

memperkecil pembayaran pajak (semua jenis pajak) atau menunda 

pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari pengertian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak 

untuk meminimalisirkan pajak yang terutang melalui skema yang memang 

telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan 

sifatnya menimbulkan pembayaran yang disekenta (dispute) antara wajib 

pajak dan otoritas pajak. Perencanaan pajak dapat diukur menggunakan 

rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak) yang menganalisis suatu 
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ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan 

perusahaan tahun berjalan (Wild et al. 2004) dalam Sumomba dan Hutomo 

(2012) ukuran dari efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah ukuran efektitas perencanaan pajak. Rumus tax 

retation rate adalah: 

    
             

           (    )  
 

Keterangan: 

TRRit  : Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) perusahaan i 

pada tahun t. 

Net Incomeit : laba bersih perusahaan i pada tahun t. 

Pretax Income It : Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t 

3. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan (NP) merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Apabila harga saham 

perusahaan meningkat. Nilai perusahaan diukur dengan PBV (Price to 

Book value) yang digunakan (Rika Dan Islahudin, 2008:7) dalam Agustin  

dan Hermanto (2015) diukur sebagai berikut: 

    
           

                           
 

 Keterangan : 

Harga Saham   = Harga Saham Penutupan 

Nilai Buku Perlembar Saham = Modal / Saham Yang Beredar 

 



 
 

 
 

43 

3.4.2 Variabel Dependen (Y) 

1. Manajemen Laba 

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian 

peneliti (Ferdinand, 2006:20) dalam Sudiarsih (2017). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Dalam mengukur manajemen 

laba menggunakan  discretionary accrual dari modified Jones Model. Nilai 

discretionary accrual positif berarti pola manajemen laba dengan 

meningkatkan laba akan diberi nilai 1 sedangkan discretionary accrual 

negative berarti pola manajemen laba adalah menurunkan laba akan diberi 

nilai 0 (Singkianti, 2015). Untuk menghitung discretionary accrual (DA) 

adalah sebagai berikut: 

 Total akrual dihitung dengan rumus: 

TACt = NIit- CFot 

Keterangan: 

TACt :Total Akrual pada periode t 

Nit :Laba bersih sebelum pajak perusahaan I  pada periode t 

  CFOt :Aliran kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating     

activities) perusahaan I pada periode t. 

  Setelah diperoleh total acrual maka dilanjutkan dengan 

menghitung komponen non discretionary accruals.  

NDAit =    (1/Ait-1) +   (   REV
t
/ Ait-1 -    REC

t 
/ Ait-1) +    (PPEit  / Ait -1) +e 

 Keterangan : 

 NDAit = Non discretionary accrual perusahaan i pada periode t. 
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 Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada akhir tahun t-1. 

  REVit = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ketahun t. 

  RECit = Perubahan piutang 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 - 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 Metode Analisis Data 

3.5.1 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   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. 
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3.6.1 Uji Normalitas Data 

 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). 

3.6.2 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 
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multikolinearitas dengan variabel bebas lainya, sebaliknya jika nilai VIF < 10 

maka dianggap tidak ada multikolinearitas. 

3.6.3 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. 

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. 

3.6.4 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. 

2.7. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel 

dependen dan memperediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel 

independen. Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus 

terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak 

adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi, 

(Priyatno, 2012:127) 

 Persamaan regresi berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan 

linier berikut: 

 Y= a+b1X1 + b2X2+b3X3+e 

 Keterangan: 

 Y =Manajemen Laba  

 A =Konstanta   

 B (1,2,3,) =Koefesien Regresi Model 

X(1,2,3) =Asset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan nilai 

perusahaan  
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E  =error tern 

 

3.8. Uji Hipotesis 

  Secara sistematis model yang dikembangkan untuk menguji penelitian ini 

adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. Sebelum memperoleh 

kesimpulan dari analisis regresi berganda, maka lebih dahulu dilakukan pengujian 

hipotesis yang dilakukan secara persial (uji t) dan secara menyeluruh atau 

simultan (uji f). 

3.8.1. Koefisien Determinasi (R ²)  

  Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis maka dapat dicari koefisien 

berganda (R) dan koefisien determinasi berganda (R²). Koefisien determinasi 

berganda (R²) adalah koefisien yang menunjukan persentase pengaruh semua 

variabel independen terhadap dependen. Persentase tersebut menunjukan seberapa 

variabel independen (Asset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Nilai 

Perusahaan) dapat menjelaskan variabel dependen (Manajemen Laba). Semangkin 

besar koefisien determinasinya maka semangkin baik variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang 

dihasilkan baik untuk mengestiminasikan nilai variabel dependen. 

3.8.2. Pengujian terhadap Koefisien Regresi Secara Parsial (uji t) 

  Uji t-parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015:168) 

dalam Sudiarsih (2017). 

  Parsial test dilakukan untuk menguji apakah hipotesis variabel independen 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan 
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analisis uji t, analisis ini menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau meliahat 

masing-masing variabel, sehingga dapat menentukan apabila hipotesis yang di 

buat signifikan. Kreteria pengambilan keputusan: 

a. Jika asset pajak tangguhan > 0,05 maka HO diterima 

Jika perencanaan pajak > 0,05 maka HO diterima 

Jika nilai perusahaan > 0,05 maka HO diterima 

b. Jika Asset pajak tangguhan < 0,05 maka HO diterima 

Jika perencanaan pajak  < 0,05 maka HO diterima 

Jika Nilai Perusahaan < 0,05 maka HO diterima 

3.8.3. Pengujian terhadap Koefisien Regresi Secara Simultan (uji F) 

 Uji secara simultan (F-test) yaitu uji koefisien secara bersama-sama 

digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, (Priyatno, 2012:137). Untuk 

mengetahui apakah variabel aset pajak tangguhan, perencanaan pajak dan nilai 

perusahaan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap manajemen laba. 

Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. 

 

 

 

 

 

 


