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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2013-2016. Variabel  dalam penelitian ini adalah 

perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan dan manajemen laba. Jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan 

tahunan pada perusahaan jasa dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari 

www.idx.co.id berupa laporan keuangan yang bersumber dari Bursa Efek 

Indonesia,  Indonesian Captal Market Directory (ICMD) dan berbagai penelitian 

sebelumnya.  

3.1      Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiono (2012:13) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. 

3.2   Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2012:13) populasi adalah wilayah regeneralisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan jasa yang 

telah go public dan sahamnya telah terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai 

dengan akhir tahun 2016. 

  

http://www.idx.co.id/
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Menurut Sugiono (2012:16) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel pada penelitian 

ini dilakukan secara purposive sampling (judgement sampling), yaitu pemilihan 

sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan bergerak di bidang jasa yag telah terdaftar di BEI selama 

tahun 2013-2016 dan menerbitkan laporan keuangan yang telah di 

audit selama kurun waktu 2013-2016  

2. Perusahaan jasa yang mengaudit laporan keuangan tahunan pada tahun 

2013-2016 

3. Laporan keuangan perusahaan terdapat informasi yang lengkap terkait 

dengan semua variabel  

Tabel 3.1 

Proses Penentuan  Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 64 

2. Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang tidak 

lengkap dan tidak dipublikasikan secara berturut-turut pada 

tahun 2013-2016 

(23) 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang asing (20) 

4. Perusahaan sub sektor yang pindah sub sektor lainnya (1) 

5. Perusahaan yang delisting, karena tidak memiliki 

keberlangsungan usaha   

(3) 

6 Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria setiap variabel yang 

bersangkutan  

(6) 

 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian  11 

Sumber : Indonesian capital market directory 2013-2016 
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Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini berdasarkan kriteria 

tersebut, diperoleh sampel perusahaan sebanyak 11 perusahaan Jasa yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2016 yang memenuhi kriteria. Adapun nama-nama perusahaan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan jasa sektor Infrastruktur, Utiliti dan Transportasi 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. LAPD PT. Lapindo International 

2. EXCL PT. XL Axiata 

3. TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia 

4. ASSA PT. Adi Sarana Armada 

5. LRNA PT.Ekasari Lorena Transport 

6. NELY PT.Pelayaran Nelly Dwi Putri 

7. TMAS PT. Express Transindo Utama 

8 WEHA PT.Weha Transportasi Indonesia 

9 BALI PT. Bali Towerindo Sentra 

10 SUPR PT. Solusi Tunas Pratama 

11 TBIG PT. Tower Bersama Infrastructure 

Sumber : Olahan Penulis 2018 

3.3       Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu 

dengan mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap aspek atau dokumen 

yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yaitu laporan keuangan. Data 

laporan keuangan dan annual report yang termasuk sampel diperoleh dari BEI. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara laporan tahunan yang terpilih menjadi 

sampel. Data sekunder dari penelitian ini mengambil dari : 
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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 2013-2016, yahoo finance 

dan annual report yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

3.4 Definisi Opersional Variabel Penelitian  

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen 

(variabel terikat) dan variabel independen ( variabel bebas). Variable dependen 

merupakan variabel penjelas atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak ,beban pajak 

tangguhan, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah earnings Management (Manajemen Laba) yang di 

ukur dengan menggunakan discretionary accrual. 

3.4.1   Variabel Independen dan Pengukuran Variabel 

3.4.1.1 Perencanaan Pajak  

  Perencanaan  pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

sekelompok wajib pajak sedemikian rupa hingga utang pajaknya, baik pajak 

penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang 

hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(Mohammad Zein: 2005). Perencanaan Pajak dapat diukur dengan menggunakan 

rumus Tax Retention Rate, yaitu dengan menganalisis suatu ukuran dari efektifitas 

manajemen pajak pada pelaporan keuangan pada tahun berjalan (Aditama dan 

Purwaningsih: 2012)  
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TRR =  
             

                      
 

Keterangan:  

TRR                                     =Tax Retention Rate   perusahaan i   pada tahun t.  

Net Income it                       =  Laba bersih perusahaan i pada tahun t.  

Pretax Income (EBIT)it       =  Laba sebelum pajak perusahan i tahun t 

3.4.1.2  Beban Pajak Tangguhan  

 Beban pajak tangguhan adalah variabel yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk 

kepentingan pihak eksternal) dengan  laba fiskal (laba yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan pajak). Perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung 

dengan menggunakan indikator membagi beban pajak tangguhan dengan total 

aktiva atau aset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan 

proposional : 

       
                        

              
 

3.4.1.3  Kepemilikan Manajerial  

 Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak manajemen perusahaan, yang berarti pihak manajemen juga bertindak 

sebagai pemegang saham atas perusahaan yang dikelolanya. Kepemilikan 

manajerial dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio dengan 

menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen terhadap 

jumlah seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajerial 
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dalam penelitian ini dilambangkan dengan KM dengan rumus sebagai berikut 

(Catherine, 2013). 

 KM  =    
                                     

                         
 

3.4.1.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menunjukan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan yang dapat terlihat dari jumlah total asset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan 

totalaktiva perusahaan, yang diperoleh dari Neraca perusahaan (Lindira, 2014). 

                   Ukuran perusahaan = Log (total aktiva) 

3.4.2    Variabel Dependen 

3.4.2.1   Manajemen Laba  

Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajemen dalam memilih 

kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba 

perusahaan. Manajemen laba dalam penelitian ini di hitung menggunakan model 

Jones (1991) yang di modifikasi oleh Dechow et al (1995).  

(1) Menghitung total akrual  

               

 Keterangan :  

        = total akrual perusahaan i di tahun t  

                     = Laba bersih sebelum pajak perusahaan I pada periode t 

                                    =  kas dari kegiatan operasi(cash flow operating activities) 

perusahaan I pada t 
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 (2) Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary  

accruals (NDA). 

          (
 

     
)     (

           

     
)     

    

     
  

Keterangan : 

       = non discretionary  accruals perusahaan i pada periode t 

                           =  Slope untuk perusahaan i pada periode t 

       =  perubahan pendapatan perusahaan  i pada periode t 

        =  perubahan piutang perusahaan i pada periode t 

      = Aktiva tetap perusahaan pada periode t 

(3)   Dengan discreationary accruals (DA) 

                            

Keterangan : 

        = discreationary  total accruals perusahaan i pada periode t 

      = Total akrual perusahaan i pada periode t 

       = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1 

        =  Non discreationary accruals perusahaan i pada periode t   

3.5 Metode Analisis Data  

  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik,  analisis regresi berganda dan uji hipotesis . 

3.5.1   Statistik Deskriptif  

Menurut Ghozali (2006), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),  standar deviasi, 

varian, maksimum, sum, range, kurtoses, dan kemencengan distribusi (skewness). 
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Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai 

manajemen laba dengan menggunakan pendekatan discretionary accrual pada 

perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2016. 

3.5.2   Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, maka diadakan pengujian uji 

asumsi  klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di uji 

terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian yang dilakukan 

diantaranya, (1) menguji multikolinearitas dengan melihat tolerance value dan 

variance inflation factor (VIP), (2) menguji autokorelasi dengan menggunakan 

durbin watson (3) menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

Glejser,(4) menguji normalitas data dengan one sample kolmogorave –smirnov. 

1.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, 

apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam 

analisis parametik atau grafik (Lupiyoadi dan Ikhsan :2015). Alat yang digunakan 

untuk menguji  normalitas dengan pendekatan grafik adalah menggunakan 

Normal Probability Plot, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti atau merapat kegaris diagonalnya. Normalitas data 
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dilakukan dengan uji kolmogorov-Smirnov. Dimana dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 

a. Jika K dihitung < tabel atau nilai sig. > alpha maka nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal. 

b. Jika K hitung  >  tabel atau nilai sig .< alpha maka nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi tidak normal ( Suliyanto : 2011)  

1.5.2.2  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan). Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah 

model regresi dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi 

ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada 

tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui program diagram 

pencar (scatterplot). Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal ini 

menunjukkan adanya masalah  Heteroskedastisidas pada model regresi yang 

dibentuk. Sedangkan jika scatterplot menyebar secara acak maka hal itu 

menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisidas pada model regresi 

yang dibentuk (Suliyanto,2011:95). 

1.5.2.3  Uji Multikolinieritas  

 Menurut Rambat dan Ridho (2013:141) multikolinieritas adalah suatu 

kondisis dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat antara variabel bebas 

yag diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier . Untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi yang dilakukan dengan 
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melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIP) yang dapat dilihat 

dari output SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan: 

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF <10, maka dapat 

disimpukan bahwa tidak multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

2. Jika nilai tolerance <10 persen  dan nilai VIF >10, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada multikolieniritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

1.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Rambat dan Ridho (2013:144) Uji autokorelasi adalah untuk 

melihat apakah ada hubungan antara error serangkaian observasi yang di urutkan 

menurut waktu ( data time series). Untuk melihat atau mendeteksi ada tidaknya 

gejala autokoreasi digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). 

1.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari 

satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi linear berganda 

terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, 

tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya 

autokorelasi pada model regresi (Priyanto, 2012:127) 

Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan dikembangkan 

adalah sebagai berikut: 
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Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + e 

Keterangan :  

Y     =  Manajemen Laba  

a     =  Konstanta 

b1(1,2,3,4)   =  Koefisien Regresi Model 

X(1,2,3,4)   =Perencanaan pajak, Beban Pajak Tangguhan ,Kepemilikan 

Manajerial, Ukuran Perusahaan   

e                        =  Error tern 

 

1.7 Uji Hipotesis  

3.7.1    Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) 

 Menurut Ghozali (2006:84) Uji signifikasi parameter individual atau uji 

secara parsial. Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerapkan variasi variabel 

dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

a. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adah 20 atau lebih dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%. Maka H0 yang menyakatan hi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 

kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa variabel 

indenden menerima hipotesis mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan niai statistik t dengan titik kritis menurut tabel, apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, 

kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel independen. 
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3.7.2   Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan (uji F) 

 Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro,2011:106). Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika probabilitas < 0,05 maka Ha ditolak 

b. Jika probabilitas > 0,05 maka Ha diterima 

3.7.3   Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih luas. Uji koefisien 

determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel–variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas, nilai 

yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan ntuk memprediksi variabel-variabel independen 

(Ghozali,2011) 

 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model 

(Ghozali,2011). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan adjusted R
2
 berkisar 

antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R
2
 semakin mendekati 1 maka semakin baik 

kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen. 

 

 

 

 


