
36 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini terbentuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian 

yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar 

variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan mengumpulkan data yang 

merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang 

bersangkutan kemudian mencoba untuk dianalisis dengan menggunakan alat 

analisis yang sesuai dengan variabel-variabel dalam penelitiannya (Sugiyono, 

2014) 

3.1.1 Populasi dan Sampel 

a. Populasi   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu 

(Sugiyono, 2014:115). 

b. Sampel   

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatsan dana, tenaga dan 
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waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu (Sugiyono, 2014:116). Adapun metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel dengan kriteria: 

1. Perusahaan bergerak dibidang manufaktur sektor Industri Barang 

Konsumsi   yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. 

2. Priode pelaporan keuangan didasarkan pada tahun kalender yang berakhir 

pada tanggal 31 desember sehingga dapat memastikan sampel yang 

digunakan tidak meliputi perusahaan dengan laporan keuangan yang 

berbeda-beda. 

3. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang 

Rupiah (IDR) 

Tabel 3.1 

Kriteria Penerimaan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2012-2016 40 

Periode pelaporan keuangan didasarkan pada tahun 

kalender yang berakhir pada tanggal 31 desember 0 

Perusahaan sector industri barang konsumsi yang 

menerbitkan laporan keuangan tidak lengkap secara 

berturut-turut selama tahun pengamatan 2012-2016 (7) 

Perusahaan yang delisting dan IPO selama periode 2012-

2016 (18) 

perusahaan yang dijadikan sampel 15 

Sumber:BEI, data yang diolah 2018  
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Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kode Emiten Nama Emiten 

1 ADES Akasha Wira International tbk 

2 DLTA Delta Djakarta Tbk 

3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

4 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

5 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  

6 TCID Mandom Indonesia Tbk  

7 ULTJ 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company 

Tbk 

8 GGRM Gudang Garam Tbk 

9 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

10 PYFA Pyridam Farma Tbk 

11 KAEF Kimia Farma Tbk 

12 KLBF Kalbe Farma Tbk 

13 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk 

14 SKLT Sekar Laut Tbk 

15 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

  Sumber : www.idx.co.id 

3.2 Jenis Data dan Sember Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Data diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) selain itu data 

diperoleh dengan mempelajari dasar teori dari buku-buku ekonomi, dan 

mengambil literature-literatur seperti: buku, artikel, jurnal dan sejenisnya yang 

berhubungan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Sumber data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data laporan keuangan (auditan) perusahaan manufaktur 

sector Industri Barang Konsumsi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, 

yaitu dengan mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap aspek atau 

dokumen yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini, yaitu laporan 

keuangan. Data laporan keuangan dan annual report yang termasuk sampel 

diperoleh dari BEI. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan 

tahunan yang terpilih menjadi sampel.  

Adapun jenis data berdasarkan cara pengambilan nya yaitu dengan data 

Primer dimana data yang diambil secara langsung dari responden penelitian, 

biasanya data tersebut berbentuk data nominal,ordinal,interval maupun ratio. Dan 

data sekunder dimana data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu 

institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain. (Trianto, 2015) 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen 

(variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas) 

Variabel Independen merupakan variabel penjelas atau variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Varibel Independen dalam penelitian ini adalah 

perencanaan pajak, Beban pajak tangguhan dan asimetri informasi. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Earnings Manajement (manajemen laba) 

yang diukur menggunakan pendekatan distribusi laba. 
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3.4.1 Varibel Independen 

a. Perencanaan Pajak 

Menurut Pardiat (2009) perencanaan pajak (tax planning) adalah usaha 

memperkecil pembayaran pajak (semua jenis pajak) atau menunda pembayaran 

pajak ketahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang 

perpajakan yang berlaku, dengan cara memilih metode yang tepat, memanfaatkan 

fasilitas perpajakan atau stimulus perpajakan, dan memanfaatkan celah-celah 

undang-undang perpajakan (loopholes). 

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) dalam Junaidi dkk (2017). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus 

tax retention rate (tingkat retensi pajak) adalah: 

it

it

EBITIncomeetax

IncomeNet
TRR

)(Pr


 

Keterangan: 

TRRit  = tax retention rate (tingkat retensi pajak) 

perusahaan i pada tahun t 

Net incomeit =  laba bersih perusahaan i pada tahun t 

Pretax Income (EBIT)it  =  laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t 

b. Beban Pajak Tangguhan 

 Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk 
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kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi 

dan fiscal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi 

lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan 

asumsi dibandingkan yang diperbolehkan menurut pajak. Perhitungan tentang 

beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indicator membagi beban 

pajak tangguhan dengan total aktiva atau asset pada periode t-1 untuk memperoleh 

nilai yang terhitung dengan proposional (Setiawan dan Harnovinsyah, 2015): 

 
1


tAssetTotal

TangguhanPajakBeban
DTE it

 

c. Asimetri Informasi 

 Asimetri Informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas perospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai 

penyebab manajemen laba. Perusahaan yang melakukan takeover cenderung 

memilih metode depresiasi dan metode pencatatan persediaan, yang dapat 

meningkatkan laba akuntansi (Cristie & Zimmerman,1994 dalam Muliati, 2011). 

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana agent mempunyai informasi 

yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang dibandingkan dengan principal.   

 Penelitian ini mengukur asimetri informasi dengan menambahkan MVE 

dengan Debt dibagi Total Asset. Dirumuskan sebagai berikut (Barus dan 

Setiawati, 2015) 

 
AssetTotal

DebtMVE
Q
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3.4.2 Variabel Dependen 

a. Manajemen Laba 

 Manajemen laba didefinisikan sebagai pilihan yang dilakukan manajemen 

dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Sedangkan Sulistyanto (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai keputusan 

manajemen untuk mengubah laporan keuangan, untuk tujuan meningkatkan 

kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. 

 Manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba   

(Philips et al 2003 dalam Aditama dan Purwaningsih 2014). : 

  

   
            

       
 

Keterangan: 

 ∆E = Perubahan Laba  

 Eit = Laba Perusahaan i pada tahun t-1 

 Ei   1 = Laba Perusahaan i pada tahun t1 

 MVEt-1 = Market velue of equity perusahaan i padan tahun t-1 

 

Cara mencari rumus manajemen laba ialah laba perusahaan pada tahun 

berjalan dan pada tahun sebelumnya di dapat dari laporan keuangan pada laporan 

laba rugi, dan untuk mencari MVE merupakan hasil dari perkalian jumlah saham 

yang beredar dengan harga saham yang dapat dilihat di informasi sekuritas annual 

report dari perusahaan. 
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3.5 Metode Analisis Data  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perencanaan pajak, beban 

pajak tangguhan, dan asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen 

laba.Penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi berganda. 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos uji asumsi klasik. Pengujian 

klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah 

data tersebut harus terdistribusi secara normal tidak mengandung multikolinearitas 

dan heteroskedastisitas. 

3.6.1 Pengujian Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang 

sedikit (Ghozali, 2016:154). 

Dalam uji normalitas ada dua cara untuk mendeteksi apa variabel 

independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistic (Ghozali,2016:154). Uji statistik yang digunakan 

adalah uji statistik nonparametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data 

residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov- Smirnov 
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menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak 

normal (Ghozali, 2016:158). 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

Uji kolinieritas bertujuan utuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). Uji ini untuk 

menghindari kebiasan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh 

parsial masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk 

mendeteksi apakah terjadi problem multikol dapat melihat nilai tolerance dan 

lawannya variace inflationfactor (VIF). Model regresi yang bebas 

multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau VIF di 

bawah 10. Apabila tolerance variance di bawah 0,1 atau VIF di atas 10, maka 

terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016:108). 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan veriance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka 

terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada 

heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan melihat hasil 

regresi variabel-varibel independennya dengan variabel dependen dari absolut 

residual-nya. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedatisitas 

karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran baik ukuran 

kecil , sedang , maupun besar (Ghozali, 2016:139) 
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3.6.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali, 2016:110). Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi 

yaitu uji Durbin Watson (DW test), uji Langrage Multiplier (LM test), uji statistik 

Q, dan Run Test. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW), 

dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW). 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji data yang akurat suatu persamaan regresi sebaiknya 

terbebas dari asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu asumsi autokorelasi, 

asumsi heteroskedastisitas, asumsi multikolinearitas dan asumsi normalitas. 

Setelah model regresi yang diperoleh dikenai uji asumsi klasik maka selanjutnya 

model regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. 

3.7.1 Model Regresi Linier Berganda  

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variable atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variable dependen dengan 

variable independen.Variabel dependen diasumsikan random atau stokastik, yang 

berarti mempunyai distribusi probabilistic. Variabel independen atau bebas 

diasumsikan memiliki nilai tetap. Dalam penelitian ini analisis regresi linear 

berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara perencanaan pajak, 

beban pajak tangguhan  dan asimetri informasi terhadap manajemen laba. 
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Persamaan  regresi berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan linier 

berikut : 

                             

 Keterangan : 

 Y  : Manajemen Laba 

 a : Koefisien Konstanta 

 b (1,2,3) : Koefisien regresi variabel independen 

 XI : Perencanaan Pajak 

 X2 : Beban  pajak tangguhan 

 X3 : Asimetri Informasi 

   : Standar Eror 

3.7.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seserapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menjelaskan variasi 

dependen. 

3.7.3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersamasama atau simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) 

menyatakan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, 

sedangkan (Hi) menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 
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ini, digunakan statistik F dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan 

kriteria pengambilan kezsputusan sebagai berikut:  

a Fhitung > Ftabel, maka Ha di erima (α =5%) 

b Fhi ung < F abel, maka Ho di erima (α =5%) 

3.7.4 Koefisien kolerasi 

Koefisien kolerasi menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi 

antara variabel independen secara serentak dengan variabel dependen maka 

hubungan yang terjadi semakin erat, dan sebaliknya jika nilai R semakin 

mendekati 0 maka hubungan menjadi semakin rendah. 

3.7.5 Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi (  ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Persentase ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen. 

Untuk menghitung besarnya pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen maka dapat di lihat koefisien kolerasi partialnya (R) 

dan untuk mengetahui besarnya koefisien    masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien kolerasi 

partialnya (Wijaya,2011) 

 


