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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan laporan 

keuangan tahunan publikasi pada periode 2013-2017 yang terdaftar di 

www.idx.co.id. 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan(Sugiyono (2011 : 61)). Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan 

tahunan (annually report) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-

2017.  

3.2.2. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki, dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih 

sedikit dari pada jumlah populasinya). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Pemilihan 

perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian ini karena perusahaan 

manufaktur berjumlah cukup besar sehingga dianggap dapat mewakili 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan lain 
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pemilihan sampel hanya perusahaan manufaktur karena perusahaan jenis industri 

jasa keuangan sangat rentan terhadap regulasi. Selain itu, perusahaan jenis industri 

perhotelan, travel, transportasi, dan real estate memiliki karakteristik keuangan 

yang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel yang 

peneliti gunakan adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a.  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan memublikasikan laporan 

keuangan auditan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2013-2017.  

b. Dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

c. Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan komersial dan 

laporan keuangan fiskal selama tahun pengamatan.  

d. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan lengkap. 

Berikut ini Tabel yang menunjukkan proses pemilihan sampel penelitian.  

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel Penelitian 

No Kriteria Total 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2017 

144 

2 Laporan keuangan tidak dinyatakan dalam 

mata uang rupiah 

(29) 

3 Perusahaan mengalami kerugian dalam 

laporan keuangan komersial dan laporan 

keuangan fiskal tahun 2013-2017 

(43) 
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4 Laporan keuangan yang disajikan tidak 

lengkap  

(21) 

Jumlah sampel 51 

Sumber : www.idx.co.id (2018), data diolah. 

 Berdasarkan data diatas maka dipilihlah 51 perusahaan manufaktur 

sebagai sampel dengan tahun pengamatan 2013-2017 atau selama lima tahun 

berturut-turut. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

NO KODE KETERANGAN 

1 ADES AkashaWira International Tbk d.hAdes Waters Indonesia 

Tbk 

2 AKPI Argha Karya Prima Industri 

3 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 

4 ASII Astra International Tbk 

5 AUTO Astra Auto Part Tbk 

6 BATA Sepatu Bata Tbk 

7 BUDI Budi Starch and Sweetener Tbk d.h Budi Acid Jaya Tbk 

8 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk d.h Cahaya Kalbar Tbk 

9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

10 DLTA Delta Djakarta Tbk 

11 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 

12 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

13 EKAD Ekadharma International Tbk 

14 GGRM Gudang Garam Tbk 

15 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

http://www.idx.co.id/


41 
 

16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

17 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 

18 INCI IntanWijaya International Tbk 

19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

20 INDS Indospring Tbk 

21 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

22 JECC Jembo Cable Company Tbk 

23 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

24 KAEF Kimia Farma Tbk 

25 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

26 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

27 KLBF Kalbe Farma Tbk 

28 LION Lion Metal Works Tbk 

29 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

30 MERK Merck Tbk 

31 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

32 MYOR Mayora Indah Tbk 

33 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 

34 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk 

35 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

36 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

37 SKBM Sekar Bumi Tbk 

38 SMGR Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk 

39 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

40 SRSN Indo AcitamaTbk 

41 STAR Star Petrochem Tbk 

42 TALF Tunas Alfin Tbk 

43 TCID Mandom Indonesia Tbk 

44 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

45 TRIS Trisula International Tbk 

http://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-sektor-makanan-minuman/
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46 TRST Trias Sentosa Tbk 

47 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

48 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

49 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

50 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

51 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

 Untuk keperluan penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari pihak lain atau diperoleh tidak langsung dari sumber pertama dalam 

bentuk sudah jadi yang bersifat dokumenter. Data tersebut berupa laporan 

keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2013-2017. 

3.3.2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di BEI yang diambil dari situs resmi yaitu 

www.idx.co.id. 

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen atau 

variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel 

dependen atau variabel terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y. 

1. Variabel Dependen 
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 Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi, 

akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena 

variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas). 

a. 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). Persamaannya sebagai 

berikut :  

 

(1) Menghitung total akrual 

TAccit = NIncit - CFOit 

Keterangan : 

TAccit = total akrual perusahaan i di tahun t  

NIncit   = nilai net income (laba bersih) perusahaan i di tahun t  

CFOit   =kas dari kegiatan operasi 

 

(2) Menentukan koefisien dari regresi akrual  

TAccit/TActit-1 = β1(1/TActit-1) + β2(ΔRevit/TActit-1) + β3(PPEit/TActit-1)+e 

 

Keterangan: 

TAccit = Total akrual perusahaan i di tahun t 

TActit-t = Total aktiva perusahaan i di tahun t-1 
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ΔRevit = Selisih antara pendapatan perusahaan i di tahun t dengan 

pendapatan      tahun t-1 

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i ditahun t 

e = Error term perusahaan  

(3) Menentukan nila nondiscretionary akrual  

NDAccit = β1(1/TActit-1) + β2((ΔRevit/TActit-1)-(ΔRecit/TActit-1)) + 

β3(PPEit/TActit-1)+e 

Keterangan:  

 

 NDAccit = nilai nondiscretionary akrual pada perusahaan i di tahun t 

TActit-t = Total aktiva perusahaan i di tahun t-1 

ΔRevit = Selisih antara pendapatan perusahaan i di tahun t dengan 

pendapatan      tahun t-1 

ΔRecit = Selisih antara piutang usaha perusahaan i ditahun t dengan 

piutang tahun t-1 

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i ditahun t 

e =error 

 

 (4) Menghitung nilai discretionary akrual  

DAccit= (TAccit/TActit-1) - NDAccit 

Keterangan : 

DAccit = nilai discretionary akrual perusahaan i di tahun t 

2. Variabel Independen 
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 Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). Dapat 

dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. 

A. Book Tax Differences 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah large positive book tax 

differences (LPBTD), dan large negative book tax differences (LNBTD). 

a. Large Positive Book Tax Differences (X1)  

LPBTD adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, yaitu laba 

akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. LPBTDdiwakili oleh akun beban pajak 

tangguhan kemudian dibagi dengan rata-rata total aset.Penggunaan rata-rata total 

aset disebabkan book tax differencesterjadi karena adanya perbedaan temporer  

sehingga terdapat biaya dan penghasilan tahun lalu yang baru diakui pada tahun 

ini (Yulianti, 2004).  

 

 

 

b. Large Negative Book Tax Differences (X2)  

LNBTD adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, yaitu laba 

akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal. LNBTD diwakili oleh akun manfaat 

pajak tangguhan kemudian dibagi dengan rata-rata total aset (Yulianti, 2004) 
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B. Perencanaan Pajak (X3) 

 Perencanaan pajak (tax planning) yakni langkah yang ditempuh oleh 

wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun 

yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan 

dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (Wijaya  dan Martani, 

2011). 

 Variabel perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus 

tax retention rate (tingkat retensi pajak), yaitu dimana menganalisis suatu ukuran 

dari efektifitas menajemen pajak pada laporan keuangan pada tahun berjalan 

(Wild et al., 2004) dalam Ferry & Anna (2014). 

 

Keterangan: 

TRRit = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) 

perusahaan i pada tahun t. 

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

Pretax Income(EBITit)  = Laba sebelum pajak perusahan i tahun t. 

3.5. Metode Analisis Data 
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Metode analisis data merupakan cara yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi relevan yang terkandung dalam suatu data dan mengunakan hasilnya 

untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya dinyatakan dalam bentuk satu 

atau lebih hipotesis nol (Ghozali, 2005:3). 

3.5.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yg 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

3.5.2  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis 

regresi, tujuannya agar data sampel yang diolah dapat mewakili populasi secara 

keseluruhan. 

 

 

3.5.2.1  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, 

variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Dalam pendelitian ini mengunakan uji kolmogorov-smirnov (K-S) untuk 

mengetahui normalitas data. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujian yaitu : 

Hipotesis Nol (Ho)  : data terdistribusi secara normal 

Hipotesis Alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal 

3.5.2.2  Uji Multikolonieritas 
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Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Didalam penelitian ini digunakan 

mutikolonieritas disebabkan uji multikolonieritas hanya melibatkan variabel 

independen sehingga pengujian ini masih diperlukan. Variabel dependennya 

regresi logistik adalah variabel dummy, yaitu 1 dan 0.  

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-

observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data 

cross section).Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. 

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi 

moderasi. Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 
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dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian. 

Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderating 

akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

Untuk melakukan estimasi model regresi linear berganda penelitian ini 

menggunakan alat analisis yaitu software Eviews 8. Penelitian ini menggunakan 

data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) 

dandata silang (cross section). Widarjono (2013) ada beberapa keuntungan yang 

diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan 

gabungan data data time seris dan cross section mampu menyediakan data yang 

lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. 

Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel 

(ommited variable). 

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan model common effect, 

fixed effect dan random effect. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga model 

tersebut menurut (Widarjono, 2013):  

1) Common Effect Model(CEM) 

Pendekatan dengan model common effect merupakan pendekatan yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model common 

effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan 
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ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu sama. 

Pendekatan dengan model common effect memiliki kelemahan yaitu 

ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya karena adanya asumsi 

bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu sama padahal pada kenyataannya 

kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu waktu dengan waktu lainnya 

(Widarjono, 2013). 

2) Fixed Effect Model (FEM) 

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar objek 

meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect disini 

maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk 

berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya (Widarjono, 

2013). 

 

3) Random Effect Model (REM) 

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari model 

fixed effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized least 

square (GLS). Model random effect menggunakan residual yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel 

menggunakan model ini ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu objek data 

silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Widarjono, 2013). 

3.5.3.1. Pengujian Model 

Sebelum melakukan estimasi dengan data panel diperlukan pemilihan dari 

ketiga model yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu common effect, fixed 
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effect dan random effect. Untuk memilih model terbaik untuk mengestimasi data 

panel ada beberapa uji yang dapat dilakukan. 

1) Chow test atau Likelyhood test 

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model fixed effect dan common 

effect. Chow test merupakan uji dengan melihat hasil F statistik untuk memilih 

model yang lebih baik antara model common effect atau fixed effect. Apabila nilai 

probabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 

maka H0 diterima, namun jika nilai probabilitas signifkansi F statistik lebih besar 

dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak.H0 menyatakan bahwa model 

common effect yang lebih baik digunakan dalam mengestimasi data panel dan Ha 

menyatakan bahwa model fixed effect yang lebih baik (Widarjono, 2013). 

 

 

2) Hausman test 

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih 

apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. 

Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah 

fixed effect, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara model 

fixed effect atau random effect yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji 

Hausman. 

Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan statistik chi 

square dengan degree of freedom adalah sebanyak k, dimana k adalah jumlah 

variabel independen. Apabila nilai statistik chi square lebih besar dibandingkan 
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tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak yang artinya model yang lebih baik 

adalah Model random effect. Apabila nilai statitik chi square lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 diterima yang mengartikan bahwa model 

yang lebih baik adalah model fixed effect (Widarjono, 2013). Jika model common 

effect atau fixed effect yang digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan uji asumsi klasik. Namun apabila model yang digunakan jatuh pada 

random effect, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan 

oleh variabel gangguan dalam model random effect tidak berkorelasi dari 

perusahaan berbeda maupun perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, 

varian variabel gangguan homokedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan 

nol. 

 

 

3.5.4  Uji Hipotesis 

3.5.4.1  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

meneliti seberapa besar persentase variabel independen dapat dijelaskan variabel 

dependennya. Adjusted R
2
 digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Semakin 

besar koefisien determinasinya maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang 

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Oleh karena itu, 

banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 untuk 
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mengevaluasi model regresi terbaik jika variabel independen lebih dari dua 

(Ghozali, 2016). 

3.5.4.2 Uji F (pengaruh simultan) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. 

Terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh signifikan dalam uji F. Cara yang pertama membandingkan nilai F 

hitung dengan nilai F tabel. Sedangkan cara kedua membandingkan nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas dari hasil perhitungan SPSS. 

3.5.4.3  Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Dengan kriteria jika 

mengunakan nilai signifikan 5% sebagai berikut : 

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

signifikam antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen sehingga Ho ditolak. 

2. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti terdapat yang signifikan anatara 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

sehinggan Ho diterima. 

 


