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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis mengenai pengaruh variabel independen yaitu beban pajak 

tangguhan, likuiditas, ukuran perusahaan dan perencaan pajak terhadap 

variabel dependen manajemen laba. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan berupa angka-

angka yang dilihat dari laporan tahunan (annual report) pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI periode 

2012-2016. 

 

3.2.Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari atas subjek atau objek yang mempunyai kaulitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsusmsi yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2014 - 2016. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang dibeli oleh 

masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsikan sendiri guna memenuhi 

kebutuhan sehari hari seperti makanan, minuman, pakaian, perabotan rumah 

tangga, alat-alat tulis dan juga obat-obatan.  
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Menurut Arikunto (2006) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka 

penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sedangkan sampel perusahaan 

ditentukan dengan menggunakan Purposive Sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan-pertimbangan 

perusahaan yang dijadikan sampel antara lain, sebagai: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI selama tahun 2012-2016 secara berturut-turut 

2. Perusahaan yang memperoleh laba dan melaporkan beban pajak setiap 

tahun berturut-turut 2012-2016 

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya menggunakan nilai 

mata uang rupiah (IDR) 

4. Ketersediaan dan kelengkapan data laporan keuangan perusahaaan yang 

diperlukan untuk variabel penelitian ini. 

Berdasarkan penentuan kriteria sampel seperti yang disebutkan di 

atas, maka perusahaan-perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima (5) periode dari tahun 

2012-2016 yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Pengambilan Sampel Penelitian 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur sektor industri barang komsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 

38 

2 Perusahaan yang mengalami kerugian (4) 

3 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan 

secara berturut turut dan data tidak lengkap selama periode 

2012-2016 

(20) 

4 Perusahaan yang tidak melaporkan keuangan sampai 31 

Desember tahun pengamatan 

(2) 

 Jumlah 12 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan data diatas maka dipilih 12 perusahaan sebagai sampel 

peneltian dengan tahun pengamatan 2012-2016 atau dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun. Sehingga diperoleh jumlah sampel 60 sampel. 

Tabel 3.2 

Perusahaan yang Digunakan Sebagai Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Akasha Wira International Tbk ADES 

2 Delta Djakarta Tbk DLTA 

3 Gudang Garam Tbk GGRM 

4 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 

5 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

6 Indofood Sukse Makmur Tbk INDF 

7 Kimia Farma Tbk KAEF 

8 Kalbe Farma Tbk KLBF 

9 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

10 Mandom Indonesia Tbk TCID 

11 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

12 Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ 

Sumber: Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 
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3.3.Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah 

ada. Setelah memperoleh daftar perusahaan yang terdaftar di BEI, kemudian 

mengakses laporan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data 

sekunder yaitu berasal dari sumber yang ada. Data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh dengan mengakses situs resmi www.idx.co.id. 

2. Metode Studi Pustaka 

Metode Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan 

data dengan melakukan telaah pustaka. Data yang diperoleh dari 

berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan 

hal lain yang berhubungan dengan aspek penelitian sebagai upaya 

untuk memperoleh data yang valid. 

3. Internet Research  

Terkadang buku referensi atau literatur yang kita miliki atau 

pinjam diperpustakaan tertinggal selama beberapa waktu atau kadarluarsa, 

karena ilmu yang selalu berkembang, penulis melakukan penelitian dengan 

teknologi yang berkembang yaitu internet sehingga data yang diperoleh up 

to date. 

http://www.idx.co.id/
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3.4. Definisi Operasional Variabel 

3.4.1.Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (Y) adalah manajemen laba. Manajemen laba 

adalah suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan 

laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen sebagai 

pihak internal perusahaan memiliki kepentingan melakukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas laba. Scott dalam Budi Setyawan (2014), menjelaskan 

tentang manajemen laba yang merupakan cara yang digunakan manajer untuk 

mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara 

pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer 

dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimumkan 

utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Phillips et al. (2003), rumus untuk variabel 

manajemen laba yang diukur dengan pendekatan distribusi laba: 

Eit – Eit-1 

MVEt-1 

Keterangan: 

 ∆E  = Distribusi Laba  

 Eit  = Laba Perusahaan  

      1  = Laba Perusahaan i pada tahun t1 

 MVEt1 = 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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3.4.2.Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Beban pajak 

tangguhan(X1), Likuiditas(X2), Ukuran Perusahaan(X3), dan Perencanaan 

pajak(X4). 

1. Beban Pajak Tangguhan (X1) 

Menurut Harnanto (2013), beban pajak tangguhan dapat diartikan 

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak 

eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan pajak). 

Phillips et al. (2003) menyatakan bahwa rumus besaran deferred 

tax expense (dalam penelitian ini dinyatakan dengan Besaran Beban Pajak 

Tangguhan) adalah sebagai berikut: 

Beban Pajak Tangguhan it 

Total Aset 

 

2. Likuiditas (X2)  

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan secara jangka 

pendek mampu menutupi kewajibannya ketika perusahaan mengalami 

kebangkrutan (Fanani, 2009). Likuiditas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan kreditor jangka pendek kepada perusahaan. Semakin tinggi 

likuiditas, maka kreditor jangka pendek semakin percaya terhadap 

perusahaan. 

Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Agus Sartono, 2010): 

 



 38 

Aktiva Lancar 

Utang Lancar 

 

3. Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar biasanya akan menghasilkan  

performa yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih 

kecil. Karena perusahaan yang lebih besar dipandang telah mampu 

melakukan efisiensi yang lebih baik dalam kegiatan operasional sehingga 

akan dapat menghasilkan performa yang lebih baik pula. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara, diantaranya 

menggunakan kapitalisasi pasar, total asset, dan lainnya.  

Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset. 

Karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat 

disederhanakan dengan mentranformasikan ke dalam logaritma natural 

(Ghozali,2006) sehingga ukuran perusahaaan (SIZE) dapat dihitung 

dengan rumus:  

Size = Log (total aset) 

4. Perencanaan Pajak (X4) 

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil 

Anwar (2013:18) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha 

wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), 

agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. 
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Pada penelitian ini variabel perencanaan pajak diukur dengan 

menggunakan rumus tax retention rate adalah (Wild et al., 2005): 

       Laba Bersih Perusahaan 

 Laba Bersih Sebelum Pajak 

 

3.5.Metode Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pertimbangan diantaranya 

variabel penelitian yang dapat teridentifikasi, pengaruh antar variabel dapat 

diukur, dan kesesuaian dengan rumusan masalah, pengujian hipotesis, 

mengukur variabel yang sedang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis statistik dengan menggunakan SPSS      

versi 21. 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi software pengolahan data SPSS. Sedangkan teknik analisis 

dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi 

linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba 

sebagai variabel dependen terhadap variabel independen. Dari variabel-

variabel itu, dibentuk suatu persamaan regresi berganda (multiple regression) 

yaitu: 

EM =  + 1BBPT + 2LIK + 3SIZE + 4TRR + e 

 

Keterangan  

EM  : Manajemen Laba      

BBPT  : Besaran Beban Pajak Tangguhan 

LIK  : Likuiditas 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

TRR  : Perencanaan Pajak 
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  : Konstanta 

β1,β2,β3,β4 : Koefisien Regresi 

 e  : Variabel Residual 

  
 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik suatu gambaran apakah model regresi benar-benar 

menunjukan hubungan yang signifikan dan refresentatif maka model tersebut 

harus memenuhi asumsi klasik regresi. Model regresi mengasumsikan tiga hal 

yang penting yaitu: tidak terjadi auto korelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, 

dan tidak terjadi multikolinier. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang 

dilakukan terbebas dari hasil yang tidak valid sehingga tidak dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan 

kesimpulan, maka digunakan uji asumsi klasik. Tiga asumsi klasik perlu 

diperhatikan adalah: 

3.6.1. Uji NormalitasData 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi pendistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandar tersebut 

sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang 

berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk 

gambar lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tidak 

terhingga. Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut maka uji normalitas 

di sini tidak dilakukan per variabel (unvariate) tetapi hanya terhadap niali 

residual terstandarisasinya (multivariable) (Suliyanto, 2011: 69). 
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3.6.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati 

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang 

tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model 

regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara 

variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikolinier. (Suliyanto, 2011: 81). Penelitian ini menggunakan uji 

multikolinearitas dengan TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak 

terdapat gejala multikolinier yang pengolahan datanya menggunakan SPSS. 

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada regresi yang tidak 

sama (konstan). Sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai 

yang sama (konstan) maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan pada 

model regresi adalah yang homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas 

sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section 

(Suliyanto, 2011: 95). 

3.6.4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu 

(times-series) atau ruang (cross section) (Suliyanto, 2011: 125). Autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t. jika ada berarti terdapat 
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autokorelasi. Jika angka D – W di bawah -2 berarti terdapat Autokorelasi 

Positif, Jika angka D – W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat 

Autokorelasi, Jika D – W diatas 2 berarti terdapat Autokorelasi negative. 

Untuk menemukan batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam model 

regresi tersebut adalah du < d < 4 dimana du adalah batas atas dari nilai d 

Durbin Watson dari hasil perhitungan yang dilakukan. Model regresi tidak 

mengandung masalah Autokorelasi jika kriteria du <d < 4 du terpenuhi. 

 

3.7. Uji Hipotesis   

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji 

secara simultan (Uji F), dengan bantuan software SPSS (Statistical Product 

and Service Solution ). 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabelsignifikasi 0,05 

(5%). 

a. Jika nilai signifikan t < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

sehingga H0 ditolak. 

b. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, 

sehingga H0 diterima. 
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3.7.2 Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Apabila Fhitung> Ftabel dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 (5%)  

a. Apabila F hitung < F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

b. Apabila F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. 

3.7.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui presentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika 

koefisien determinasi (R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk mempredisikan variabel-variabel dependen. 

Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen tidak mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 


