
 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia pada periode 2013-2015. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana 

data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penelitian secara tidak lansung 

tetapi melalui media perantara dan pada umumnya berupa bukti catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dan sudah dipublikasikan. Dengan begitu 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, 

baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya 

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan 

keuangan perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi di BEI sejak 

tahun 2013 sampai 2015. Data di peroleh dari laporan keuangan emiten di website 

Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2011), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2013-2015. Perusahaan tersebut dipilih karena perusahaan sektor industri barang 

konsumsi secara tidak langsung menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat.  

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik sampling dimana berdasarkan pada kriteria kriteria tertentu (Trianto, 

2015:55).  

Sampel yang digunakan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Merupakan perusahaan Go Public di manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013–2015. 

2. Perusahaan manufaktur Sektor sektor Industri Barang Konsumsi yang 

mengalami kerugian berturut-turut selama periode 2013-2015.  

3. Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode 

2013-2015.  

4. Laporan keuangan tidak menyajikan informasi lengkap terkait dengan 

semua variabel yang diteliti selama periode 2013-2015.  

5. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2013-2015.  

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak 

dalam tabel III.1:  
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Tabel III.1 

Tabel Pemilihan Sampel 

 

No Kriteria Jumlah 

1 Merupakan perusahaan Go Public di manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

BEI tahun 2013–2015. 
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2 Perusahaan manufaktur Sektor sektor Industri 

Barang Konsumsi yang mengalami kerugian 

berturut-turut selama periode 2013-2015. 

 

5 

3 Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang 

Konsumsi yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan dan laporan tahunan selama periode 

2013-2015.  

 

 

4 

4 Laporan keuangan tidak menyajikan informasi 

lengkap terkait dengan semua variabel yang diteliti 

selama periode 2013-2015.  

 

7 

5 Perusahaan menggunakan mata uang rupiah selama 

periode 2013-2015.  

 

2 

 Jumlah perusahaan yang menjadi pengamatan  18 

 Jumlah pengamatan (18 x 3 periode pengamatan)   54 

Sumber : www.idx.co.id 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh jumlah sampel untuk tahun 

2013-2015 yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 54 

sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI yang disajikan dalam tabel III.2 berikut ini. 

Tabel III.2 

Daftar Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 DLTA Delta Jakarta Tbk 

2 ICBP Indofood Cbp Sukses Makmur TbK 

3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

4 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

5 MYOR Mayora Indah Tbk 

6 ROTI Nippon Indosari Corparindo Tbk 

7 SKLT Sekar Laut Tbk 

8 STTP Siantar Top Tbk 

9 ULTJ Ultra Milk Industri &Traning Company Tbk 

10 GGRM Gudang Garam Tbk 

11 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

http://www.idx.co.id/
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

12 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

13 KAEF Kimia Farma Tbk 

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 

15 MERK Merck Tbk 

16 PYFA Pyridam Farma Tbk 

17 TCID Mandom Indonesia Tbk 

18 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: http://www.idx.co.id Atau Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014. 

 

3.4 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (Trianto, 2015:25). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1.1 Manajemen Laba 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. 

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan 

merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode 

dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulityanto, 2008). 

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi 

keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan 

perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba 

berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan keuangan. 

Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan rumus: 
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                                    Eit – Eit-1 

                           

                                    MVEt-1 

 

Keterangan :  

∆E : Perubahan laba 

Eit : Laba perusahaan i pada tahun t 

Eit-1 : Laba perusahaan I pada tahun t-1 

MVEt-1 : Market value of equity pada perusahaan I pada tahun t 

Laba perusahaan pada tahun berjalan dan pada tahun sebelumnya didapat 

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 informasikan sekuritas yang terdapat di annual report dari 

perusahaan. 

 

3.4.2   Variabel Independent (X) 

Variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi 

oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1.4.2.1 Perencanaan Pajak (X1)  

Perencanaan pajak diukur dengan rumus tax retention rate (tingkat retensi 

pajak), yang menganalisis ukuran menggunakan dari efektivitas manajemen pajak 

pada laporan keuangan perusahaan suatu tahun berjalan (Wild et al., 2004). 
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               Beban Pajak Tangguhan t 

         Total aset t-1 

Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus Tax Retention Rate (tingkat retensi 

pajak) adalah (wild et al dalam herdawati 2015) :                        

                       Net Income it 

               TRR = 

                  Pretax Income (ebit) it        

 

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.  

 

3.4.2.2 Beban Pajak Tangguhan (X2)  

Beban pajak tangguhan adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan 

atau ditunda, sebagai antisipasi terhadap konsekuensi utang pajak penghasilan, 

baik yang timbul di masa kini maupun di masa depan. 

Beban pajak tangguhan diukur dengan rumus yakni sebagai Berikut:   

 

DTEit = 

 

 

3.4.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan dalam upaya 

pengklasifikasian besar kecilnya suatu pesrusahaan. Dimana dalam menghitung 
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ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan 

baik itu aset tetap, aset lancar atau pun aset tidak berwujud (Khairatul Insani 

2015). 

Ukuran perusahaan  dirumuskan dengan (Yuliantari dan Sujana, 2014): 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Terdapat beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk 

menganalisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi 

yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya 

untuk memecahkan masalah. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

digunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk 

menguji pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sebelum analisa regresi data panel dilakukan, maka harus 

diuji dulu dengan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model regresi dapat 

digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, 

heteteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terpenuhi maka model analisis layak 

untuk digunakan. 

 

 

 

 

Ukuran perusahaan = In total aktiva akhir priode 
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3.5.1  Pengujian Data 

Terdapat tiga variabel yang diamati maka harus memenuhi uji berikut. 

3.5.2 Uji normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Normalitas data merupakan asumsi yang 

sangat mendasar dalam analisis multivariateJika variasi yang dihasilkan dari 

distribusi tidak normal, maka statistik yang dihasilkan tidak normal. Selanjutnya 

normalitas dbutuhkan dalam melakukan uji f dan uji t. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikan lebih besar 5% atau 0.05. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, 

multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau 

data yang dihasilkan berdistribusi normal Apabila hal tersebut tidak ditemukan 

maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi 

3.5.3.1 Uji Multikoleinearitas  

Uji Multikoleniaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikoleniaritas, yaitu adanya hubungan linier 

antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya multikoleniaritas. Metode pengujian 

yang digunakan yaitu melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Jika 

VIF lebih besar dari 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnnya. 
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3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

variabel dan residual untuk semua pemngamatan pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan 

diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glejser, Melihat Pola Grafik Regresi, dan Uji 

Koefisien Korelasi Spearman. Metode pengujian yang digunakan adalah Uji Park, 

yaitu meregresi nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel dependen 

(LnX1, LnX2, LnX3). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 

2. Ha : ada gejala heteroskedastisitas 

3. Ho diterima bila –T Tabel ≤ T Hitung ≤ T Tabel berarti tidak terdapat 

heteroskedastisitas,dan Ho ditolak bila t hitung > t tabel atau –t hitung 

< t tabel.  

3.5.3.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi terjadi bilamana korelasi antara sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu. Konsekuensi adanya autokorelasi ini adalah varians 

populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk 

menaksir nilai variabel dependen dan variabel independen tertentu. Suatu jenis 

pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasitelah 

dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson yang dikenal dengan statistik Durbin 

Watson dengan ketentuan : 
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1. Jika angka DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi  

2. Jika angka DW diantara -2 sampai 2, berarti tidak terjadi autokorelasi. 

3. Jika DW diatas 2, berarti ada autokorelasi. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Model Regresi Data  Panel Menurut Gujarati dalam 

Zahratul (2012) Regresi panel data adalah Data yang dikumpulkan dari beberapa 

obyek dengan beberapa waktu. Nama lain dari penel data adalah pool data 

kombinasi data time series dan cross section, mikropanel data, longlitudinal data, 

analisis even history dan analisis cohort. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa regresi panel data atau pool data dalah regresi yang merupakan kombinasi 

dari data time serise dan cross section. Panel data memiliki beberapa kelebihan 

dibanding dengan alat uji lainnnya yaitu panel data memeiliki tingkat 

heterogenitas yang lebih tunggi, panel data mampu memberikan data yang lebih 

informatif, lebih bervariasi, serta memiliki tingkat kolinearitas yang rendah, 

mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Cara mengestimasi 

model regresi untuk panel data tergantung pada asumsi yang telah dibuat terhadap 

intercept, koefisien, slope, dan errornya sehingga ada beberapakemungkinan, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan 

ruang. 

2. Diasumsikan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap 

individu. 
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3. Diasumsikan slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap waktu 

dan individu. 

4. Diasumsikan semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) 

bervariasi untuk setiap individu 

5. Diasumsikan semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) 

bervariasi untuk setiap waktu (Suliyanto, 2011: 229) 

 

3.7  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara 

parsial(uji t) dan penyajian secara simultan (uji f). 

3.7.1 Pengujian secara parsial (uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas 

berpengaruh atau tidak terhadap varabel terikat.Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. HO= b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

2. HO= b1≠ 0, artinya ada pengaruh dari varibel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Untuk menilai t hitung digunakan rumus  

 

 

                 Koefisien Regresi b1 

T hitung  =     

      Standar Deviasi b1 

 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: 
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1. Ha ditolak apabila Thitung < Ttabel Artinya variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Ha diterima apabila Thitung > Ttabel Artinya variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap vriabel terikat. 

3.7.2 Pengujian secara Simultan (Uji f)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 

variabel bebas berpangaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat 

(Ghozali: 2007). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho: b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara 

signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama. 

2. HO: b ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0, artinya a a pengaruh secara signifikan 

dari variabel bebas secara bersamasama. Besarnya Fhit menggunakan 

rumus : 

 

                       R2 / (K-1) 

F hitung  =     

          (i – R2) (n – k) 

 

Keterangan : 

R = koefisien determinan  

n = jumlah observasik  

K= jumlah variabel  

keterangan pengujian yang digunakan sebagai berikut 
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1. Ha ditolak apabila Fhitung < Ftabel Artinya variabel bebas secara 

bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat. 

2. Ha diterima apabila Fhitung > Ftabel artinya variabel bebas secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

 

3.7.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) adalah koefisien yang menunjukkan persentase 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. nilai R2 

berkisar antara 0-1, dimana semakin dekat nilai tersebut dengan 1, maka semakin 

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Sebaliknya jika semakin jauh nilai R2 tersebut dengan 1 maka semakin tidak 

berpengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.  

 


