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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

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

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. Waktu penelitian dilakukan 

pada tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan sekarang. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data cenderung pada pengertian dari mana (sumbernya) 

data itu berasal. Berdasarkan hal itu, data tergolong menjadi dua bagian, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat 

dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah 

tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Anwar Sanusi : 2011) yaitu data yang 

di peroleh dari Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian adalah laporan keuangan 

perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang sudah dibuat oleh perusahaan dan telah diaudit. Data tersebut 

diperoleh melalui website Bursa Efek Inonesia WWW.idx.co.id. dan Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD). 
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4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan 

elemen itu menunjukkan jumalah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan 

karakteristik dari kumpulan itu (Anwar sanusi : 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2011-2015 yang berjumlah 16 perusahaan. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Populasi Perusahaan Makanan dan Minuman 

 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira Internasional,Tbk 

2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 

3 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk 

4 DAVO Davomas Abadi, Tbk 

5 DLTA Delta Djakarta, Tbk 

6 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk 

7 INDF Indofood Sukses Makmur,Tbk 

8 MLBI Multi Bintang Indonesia, Tbk 

9 MYOR Mayora Indonesia, Tbk 

10 PSDN Prashida Aneka Niaga, Tbk 

11 ROTI Nippon Indosari Corpindo, Tbk 

12 SKLT Sekar Laut, Tbk 

13 STTP Siantar Top, Tbk 

14 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Tranding Co, Tbk 

15 ALTO Tri Banyan Tirta, Tbk 

16 SKBM Sekar Bumi, Tbk 
 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan purposive sampling artinya bahwa populasi yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel 

tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga relevan dengan tujuan 

penelitian. 
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Kriteria sampel adalah sebagai berikut : 

1) Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun pengamatan 2011-2015. 

2) Periode 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 makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan 

lengkap secara berturut-turut selama tahun pengamatan 2011-2015. 

Tabel 3.2 

Proses Pemilihan Sampel 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2011-2015  

16 

2 Perusahaan makanan dan minuman yang tidak mempunyai 

laporan keuangan lengkap dan tidak dipublikasikan secara 

berturut-turut pada tahun 2011-2015 (AISA, SKBM, 

ALTO) 

3 

3 Perusahaan makanan dan minuman yang pindah sub sektor 

lainnya (ADES) 

1 

4 Perusahaan makanan dan minuman yang didelisting, karena 

tidak memiliki keberlangsungan usaha (DAVO) 

1 

 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 11 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini berdasarkan kriteria 

tersebut, diperoleh sampel perusahaan sebanyak 11 perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 yang memenuhi kriteria. Adapun 

nama- nama perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Sampel Perusahaan Makanan  dan Minuman 

 

No Kode Nama Perusahaan 

1 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk 

2 PSDN Prashida Aneka Niaga, Tbk 

3 DLTA Delta Djakarta, Tbk 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk 

5 INDF Indofood Sukses Makmur,Tbk 

6 MLBI Multi Bintang, Tbk 

7 MYOR Mayora Indah, Tbk 

8 ROTI Nippon Indosari Corpindo, Tbk 

9 SKLT Sekar Laut, Tbk 

10 STTP  Siantar Top, Tbk 

11 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Tranding Co, Tbk 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik 

pengumpulan data yang ada pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan 

dan Minuman yang terdaftar di BEI berupa laporan keuangan yang telah di audit 

perusahaan seperti neraca, laporan laba-rugi yang di dapat dari website Bursa 

Efek Indonesia yaitu : www.idx.co.id. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya selalu berubah tanpa 

adanya pengaruh dari variabel lain (furqon, 2008). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, asset pajak 

tangguhan, profitabilitas dan perencanaan pajak. 

1) Beban Pajak Tangguhan (X1) 

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan 

temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalamlaporan keuangan untuk 

http://www.idx.co.id/
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kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan, 

standar akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyususnan 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 indikator membagi beban pajak tangguhan 

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

yang terhitung dengan proposional : 

    Beban Pajak Tangguhan 

 DTE it =   

    Total Asset t-1 

2) Asset Pajak Tangguhan (X2) 

Asset pajak tangguhan adalah selisih antara asset pajak tangguhan 

pada periode sekarang dengan periode yang telah lalu yang menyebabkan 

adanya koreksi positif (beban pajak menurut akuntansi komersial lebih 

kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut Undang-undang pajak). 

Dalam penelitian ini asset pajak tangguhan sebagai variabel independen 

diukur dengan perubahan nilai asset pajak tangguhan pada akhir periode t 

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

1 (Widiastuti dan Chusniah, 2011). 

     ∆ Asset pajak Tangguhan t-1 

  APTit =      

    Asset Pajak Tangguhan t-1 
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3) Profitabilitas (X3) 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan perusahaan ( Sudarmadji dan Sularto, 2007). Profitabilitas 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio Return on 

Assets (ROA) yang menunjukkan tingkat pengembalian atas aktiva. 

Pengukuran ROA adalah perbandingan antara laba bersih sebelum pajak 

terhadap total asset dikali seratus persen, yang dirumuskan sebagai 

berikut:    

Laba Bersih Sebelum Pajak 

 ROA =    X 100% 

                         Total Asset  

4) Perencanaan Pajak (X4) 

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupasehingga 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 (tingkat 

retensi pajak), yaitu dimana menganalisis suatu ukuran dari efektifitas 

manajemen pajak pada laporan keuangan pada tahun berjalan (Aditama 

dan Purwaningsih, 2012). 

   Net Income it 

 TRR  =      

   Pretax Income (EBIT) it 
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3.5.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (Y) 

yang diukur dengan proxy discretionary (DA). 

Manajemen laba (earning management) dapat diukur melalui 

Discreationary Accruals sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan 

menggunakan Modified Jones Model yang merupakan perkembangan dari model 

Jones, dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan model lainnya 

sejalan dengan penelitian Dechow et all (1995). Untuk menghitung total akrual 

perusahaan digunakan persamaan sebagai berikut : 

TACpt = NIit - COFi  

Ket : 

TACpt = Total akrual perusahaan I pada tahun ke t 

NIit = Laba bersih sebelum pajak perusahaan I pada tahun ke t 

COFi = Kas dari operasi perusahaan I pada tahun ke t 

Menghitung non-discretionary accrual modal (NDA) adalah sebagai 

berikut : 

DACpt= (TACpt / SALEpt) – (TACpd/SALEpd) 

Keterangan : 

DACpt = Discretionary accruals pada periode tes 

TACpt = Total accruals pada periode tes 

TACpd = Total accruals pada periode dasar 

SALEpt = Penjualan pada periode tes 

SALEpd = Penjualan pada periode dasar 
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Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan 

pengukuran berbasis akrual (accrual based measure) dalam mendeteksi ada 

tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total akrual adalah 

pendekatan tersebut berpotensi untuk dapat mengungkap cara-cara untuk 

menurunkan atau menaikkan laba keuntungan, karena cara-cara tersebut kurang 

mendapatkan perhatian untuk diketahui pihak luar. Menurut Perry dan William 

dalam Ma’ruf (2006),  total akrual terdiri dari komponen discretionary accruals 

dan  non discretionary accruals. discretionary accruals adalah komponen akrual 

yang berada dalam kebijakan manajemen. Artinya manajer memberikan 

intervensinya dalam proses pelaporan keuangan. Sedangkan nondiscretionary 

accruals adalah komponen akrual diluar kebijakan manajemen. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, 

apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam 

analisis parametrik 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 data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti atau merapat kegaris diagonalnya. Normalitas data dilakukan 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dimana dasar pengambilan keputusannya 

adalah : 
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a. Jika K hitung < tabel atau nilai sig. > alpha maka nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal. 

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

terstandarisasi berdistribusi tidak normal (Suliyanto : 2011). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model 

yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang 

meliputi Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedostisitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015:141)  

adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat 

diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model 

regresi linear. Dalam analisis regresi, suatu model harus terbebas dari 

gejalamultikolinearitas dan untuk mendeteksi apakah suatu model 

mengalami gejala multikolinearitas apabila terjadi perubahan yang berarti 

pada koefisien model regresi. Misal, nilainya menjadi lebih besar atau 

kecil apabila dilakukan penambahan atau pengeluaran sebuah variabel 

bebas dari model regresi. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Variance Factor atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi 

sehingga formulanya adalah sebagai berikut : 

VIF  =   
 

(    )
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Dimana R
2
 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil 

artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF > 10 maka 

dianggap ada multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya 

jika nilai VIF < 10 maka dianggap tidak ada multikolinearitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Penggunaan uji autokorelasi menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015 

:145) adalah untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error 

serangkaian observasi yang diurutkan menerut waktu (data time series). 

Untuk melihat atau mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi 

digunakan Uji Durbin-Watson (DW Test), yaitu : 

1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat 

autokorelasi positif. 

2. Jika angka Durbin  Watson (DW) berada diantara  -2 sampai +2 berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2 maka terdapat autokorelasi 

negatif. 

c. 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 varians dari nilai residual penelitian. Untuk 

membuktikan ada tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat 

melalui program diagram pencar (Scatterplot). Jika scatterplot membentuk 
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pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas 

pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplot menyebar 

secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk (Suliyanto, 2011:95). 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Secara sistematis model yang dikembangkan untuk menguji penelitian ini 

adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebelum memperoleh 

kesimpulan dari analisisregresi berganda, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (uji t) dan secara menyeluruh 

atau simultan (uji F). 

3.7.1 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). 

Parsial test dilakukan untuk menguji apakah hipotesis variabel independen 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan 

analisis uji t, analisis ini menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau melihat 

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

buat signifikan. Kriteria pengambilan keputusan : 

a. Jika beban pajak tangguhan  > 0,05 maka H0 diterima 

Jika profitabilitas  > 0,05 maka H0 diterima 

Jika asset pajak tangguhan > 0,05 maka H0 diterima 
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Jika perencanaan pajak > 0,05 maka H0 diterima 

b. Jika beban pajak tangguhan <  0,05 maka H0 ditolak 

Jika asset pajak tangguhan  < 0,05 maka H0 ditolak 

Jika profitabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Jika perencanaan pajak < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3.7.2 Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan (uji F) 

  Uji statistik F padadasarnya 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 

Analisis regresi linier berganda (Multivariate Regresion) merupakan suatu 

modal dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Persamaannya regresi berganda dapat dinyatakan dengan fungsi 

persamaan linier berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y = Manajemen Laba 

a = Konstanta 

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

X(1,2,3,4)   = Beban Pajak Tangguhan,  Asset PajakTangguhan      Profitabilitas dan 

Perencanaan Pajak 

e = Error tern 
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Setelah mendapat model penelitian yang baik maka dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, pengujian terhadap 

hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah  Beban Pajak 

Tangguhan, Asset Pajak Tangguhan, Profitabilitas dan Perencanaan  Pajak secara 

simultan berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pengujian hipotesis 1 (H1) sampai dengan hipotesis 4 (H4) menggunakan uji t 

statistik. Uji t statistik ini digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan apakah H1 sampai dengan H4 diterima atau 

di tolak adalah dengan melihat nilai probabilitas (P value) dengan α = 5% apakah 

P value> α dikatakan tidak signifikan, karena itu Ha ditolak dan sebaliknya jika   

P value< α dikatakan signifikan oleh karena itu Ha diterima. 

 

3.7.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis maka dapat dicari 

koefisien berganda (R) dan koefisien determinasi berganda (R
2
). Koefisien 

determinasi berganda (R
2
) adalah koefisien yang menunjukkan persentase 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase 

tersebut menunjukkan seberapa variabel independen (Beban Pajak Tangguhan, 

Asset Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak) dapat menjelaskan 

variabel dependen (Manajemen Laba). Semakin besar koefisien determinasinya 

maka semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan 
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demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai 

variabel dependen. 

Untuk menghitung besarnya pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya, dan 

untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat (pangkat 

dua) koefisien korelasi parsial. Variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien determinasi parsial yang 

terbesar.  

 

3.7.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Analisis reliability banyak digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner. Analisis ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur berupa 

kuesioner, skala atau angket, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan 

pengukuran yang tepat konsisten jika pengukuran diulang kembali. Oleh sebab itu 

uji validitas dan reliabilitas tidak digunakan dalam penelitian ini.  

Selanjutnya, pengelolaan data penelitian ini menggunakan multiple 

regression dengan bantuan program komputer SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) versi 21. 

 

  


