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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai  dalam penelitian ini merupakan data sekunder.  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada 

dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2007:28). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  laporan keuangan, 

ringkasan kinerja perusahaan tercatat dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015 sebanyak  99  sampel. 

Data yang diperoleh kemudian diolah dan diuji dengan menggunakan program 

SPSS dan Microsoft Excell 2010. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 

yang diambil dari situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:162) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik sampling 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik puorposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2011:85) purposive sampling  adalah  teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian 

serta agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan. 

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang tidak di-delisting selama tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015.  

b. Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangan dan data 

lengkap lainnya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

c. Perusahaan  manufaktur yang memiliki akun aset pajak tangguhan pada 

laporan keuangannya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

d. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laba positif selama tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015. 

Tabel 3.1 

Tahapan Seleksi Sampel dengan Kriteria 
 

Jumlah populasi 143 

Perusahaan manufaktur yang di-delisting atau selama tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015. 

 

(9) 

Perusahaan manufaktur yang tidak mengeluarkan laporan 

keuangan dan data tidak lengkap lainnya selama tahun 2013 

sampai dengan 2015  

(8) 

Perusahaan  manufaktur yang tidak memiliki akun aset pajak 

tangguhan secara konsisten pada laporan keuangannya selama 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

(66) 

Perusahaan manufaktur yang melaporkan laba negatif selama 

tahun 2013 sampai dengan 2015 

(27) 

Jumlah sampel 33 

(Sumber Data olahan 2016 ) 
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Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

2 Arwana Citramulia Tbk ARNA 

3 Argha Karya Prima Industry Tbk. AKPI 

4 Alkindo Naratama Tbk. ALDO 

5 Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 

6 Sepatu Bata Tbk. BATA 

7 Betonjaya Manunggal Tbk. BTON 

8 Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. CEKA 

9 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

10 Citra Tubindo Tbk. CTBN 

11 H.M. Sampoerna Tbk. HMSP 

12 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 

13 Indal Aluminium Industry Tbk. INAI 

14 Intanwijaya Internasional Tbk INCI 

15 Indospring Tbk. INDS 

16 Indocement Tunggal Prakasa Tbk. INTP 

17 Japfa Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 

18 Kimia Farma Tbk. KAEF 

19 Kabelindo Murni Tbk. KBLM 

20 Lion Metal Works Tbk. LION 

21 Merck Tbk. MERK 

22 Multi Bintang Indonesia Tbk. MLBI 

23 Mayora Indah Tbk. MYOR 

24 Prima Alloy Steel Universal Tbk. PRAS 

25 Sekar Laut Tbk. SKLT 

26 Holcim Indonesia Tbk. SMCB 

27 Semen Indonesia (Persero) Tbk. SMGR 

28 Indo Acidatama Tbk SRSN 

29 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. TKIM 

30 Trisula International Tbk. TRIS 

31 Ultra Jaya Milk Industry & Trading ULTJ 

32 Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT 

33 Voksel Electric Tbk. VOKS 

      (Sumber : www.idx.co.id) 

 

 

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

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data 

penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data 

tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau 

menolak hipotesis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Dokumentasi 

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari pencatatan 

sumber. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh 

data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. 

b. Studi Pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan dengen menggunakan berbagai 

literature yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1  Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variable independen atau variable bebas (Sekaran,2007). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba (Y). Manajemen laba 

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan, menajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat 

menganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Tundjung,2015). 

Manajemen laba dalam penelitian ini adalah perubahan laba perusahaan tahun 
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t-1 sampai dengan t di bagi harga pasar saham perusahaan pada akhir tahun t-

1, yang  di ukur dengan variabel dummy. Dalam penelitian menurut dewi dan 

feni (2012) Jika EM > 0.01. perusahaan di anggap melakukan manajemen laba 

akan di beri  nilai 1. Sedangkan jika EM < 0,01 perusahaan di anggpa tidak 

melakukan manajemen laba di beri nilai 0 yang di tunjukkan sebagai berikut : 

Niit  Niit-1 

Manajemen Laba  = 

Market Value of Equity it-1  

 

Dimana: 

Niit  = Net income (laba bersih) pada tahun pengamatan 

Niit-1 = Net income (laba bersih) pada tahun lalu  

Market Value of Equity it-1 = Harga pasar saham perusahaan pada akhir tahun 

pada tahun lalu 

3.4.2  Variabel Independen (x) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2007). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aset Pajak Tangguhan (X1) 

Aset pajak tangguhan dalam penelitian ini diperoleh dari 

perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 

dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan periode t. Dalam  penelitian  

menurut Tiara Timuriana (2015) aset  pajak tangguhan sebagai variabel 

bebas yang di ukur dengan menghitung aset pajak tangguhan dengan 

rumus: 
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Δ Aset Pajak Tangguhanit 

Aset Pajak Tangguhanit = 

Aset Pajak Tangguhanit 

 

2. Tingkat Hutang (X2) 

Tingkat Hutang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan 

atau kemampuan perusahaan dalam mempergunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi 

pemilik perusahaan. Tingkat hutang dalam penelitian ini diperoleh dari 

total hutang dibagi dengan total asset. Menurut Wisnu (2013) Tingkat 

Hutang dihitung menggunakan rumus: 

Tingkat Hutang = TDit / TAit 

Dimana:  

TDit  = total hutang pada laporan keuangan perusahaan i periode t  

TA it = total aset pada laporan keuangan perusahaan i periode t 

3. Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diperoleh dari log nilai 

penjualan. Metode yang digunakan untuk pengujian statistik dalam 

penelitian ini adalah stastistik deskriptif dan pengujian multivariate. 

Pengujian multivariate yang digunakan dalam penelitian adalah model 

regresi logistik. Menghitung ukuran perusahaan Menurut Dewi dan Feni 

(2012) ukuran perusahaan (UP) dihitung dengan rumus: 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset perusahaan 

 

 



 

 
36 

4. Pertumbuhan perusahaan (X4) 

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

perhitungan penjualan perusahaan yaitu penjualan perusahaan pada 

periode t deangan t-1 dibagi dengan penjualan perusahaan periode t-1. 

Menurut Tundjung (2015) pertumbuhan perusahaan di hitung dengan 

rumus:  

        
                         

             
 

 Dimana: 

Penjualant      = Penjualan pada tahun pengamatan 

Penjualant-1 = Penjualan pada tahun lalu 

 

3.5  Metode Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah regresi logitik (logistic regression analysis). Untuk 

menjamin keakuratan data, maka sebelum dilakukan analisis regresi untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis 

statistik deskriptif. Selain itu, dilakukan pengujian kelayakan model regresi 

untuk menilai model regresi.  

Berikut ini penjelasan terperinci mengenai metode analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini: 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-

masing variabel  yang   dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  
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varian, maksimum, minimum,  sum,  range, kurtosis,  dan skewness (Ghozali,  

2013). Standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum menunjukkan hasil 

analisis terhadap disperse variabel. Sedangkan skewness dan kurtosis 

menunjukkan bagaimana variable terdistribusi. Varian dan standar deviasi 

menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata (Ghozali, 2013). 

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode 

regresi logistik biner (binary logistic regression). Regresi  digunakan  dalam 

penelitian ini karena  tujuan  penelitian ini adalah  untuk menguji kekuatan 

hubungan dan menentukan arah hubungan antara dua variable atau lebih 

(Ghozali, 2013). 

Persamaan model regresi logistik biner yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

  
  

    
                        

Dimana:  

     
  

    
 = Manajemen laba (variabel dummy) yang mana jika EM> 0,01. 

perusahaan dianggap melakukan mnajemen laba akan di beri nilai 1. 

Sedangkan jika EM < 0,01 perusahaan dianggap tidak melakukan 

manajemen laba di beri nilai 0. 

α    = Konstanta 

β1-4     = Koefisien variabel 
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APT  = Aset pajak tangguhan yang di peroleh dari perubahan nilai aset pajak  

tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 di banding dengan aset 

pajak tangguhan periode t. 

TH  = Tingkat hutang yang di peroleh dari total hutang di bagi dengen total 

aset 

UP  =  Ukuran perusahaan yang di peroleh dari log nilai penjualan 

PP = Pertumbuhan Perusahaan yang di peroleh dari penjualan perusahaan 

periode t dengan t-1 dibagi penjualan t-1 

ε    =  Residual 

Uji hipotesis yang penulis lakukan yaitu : 

3.5.2.1 Pengujian Model Fit dan Kesuluruhan Model (Overall Model Fit) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall fit model 

tahap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

 HO: Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

 Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Berdasarkan dihipotesis ini, maka Ho harus di tolak agar model fit 

dengan data. Statistik yang dilakukan berdasarkan fungi likelihood. 

Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesisikan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis ini nol 

dan alternatif, L ditransformasikan  menjadi -2logL. Statistik -2logL atau 

rasio x
2  

statitics, dimana x
2 

distribusi degree of freedom n-q, q adala jumlah 

parameter (Ghozali, 2009:268). 
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Output SPSS memberikan dua nilai -2logL yaitu satu untuk model 

yang hanya memasukkan konstansa dan yang kedua model dengan konstansa 

dan variabel bebas (Ghozali, 2009:268). Dengan alpha 5%, cara menilai 

model fit ini adalah sebagai berikut: 

1. jika nilai  -2logL < 0.05 maka Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa model fit dengan data. 

2. Jika nilai -2logL > 0.05 maka Ho diterima dan dan Ha ditolak, yang berarti 

bahwa medel tidak fit dengan data. 

Adanya pengurangan nilai antara -2logL awal (initial - 2logL 

function) dengan nilai -2logL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa 

medel yang dihipotesisikan fit dengan data (Ghozali, 2009:269). Log 

likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of Squaer 

Error” pada model regresi, sehingga penurunan Log likelihood menunjukkan 

model regresi semakin baik.  

3.5.2.2 Uji Chi Square Hosmer & Lameshows Goodnes 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggukan Chi Square 

Hosmer & Lameshows Goodnes of Fit Test. Jika nilai statistik Hosmer & 

Lameshows Goodnes of Fit Test lebih besar dari pada 0,05 maka hipotesis nol 

tidak dapat ditolak dan berarti model mampu mempredeksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data 

observasinya (Ghozali, 2009:269).  
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3.5.2.3 Koefisien Cox & Snell R Square and Nagelkerke 

Koefisien Cox & Snell R Square and Nagelkerke merupaka ukuran 

koefisien R2 pada regresi linier berganda yang didasarkan pada teknik 

estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit 

diinterpretasikan. Negel R Square merupakan modifikasi dari koefisien cox & 

snell R2 untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0-1 (Uyanto, 

2007:236).   

3.5.2.4 Uji Wald Statistic 

Uji Wald pada tabel variables in the aquation digunakan untuk 

menguji apakah masing-masing koefisien regresi logistik signifikan. Uji 

Wald sama dengan kuadrat dari rasio koefisien regresi ligistik B dan standar 

error S.E dengan tingkat signifikansi α <0.05 (Uyanto, 2007:236). 

  


