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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

tujuannya yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau 

membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Berdasarkan jenis 

karakteristik masalahnya penelitian ini termasuk penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan 

Bambang, 2009:26-27). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu riset khusus (Trianto, 2015:49). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2012-2015. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81). Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009:122) 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria 

tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan manufaktur  sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012 - 2015. 

2. Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir tanggal 31 

Desember. 

3. Perusahaan dalam keadaan laba berturut-turut dari tahun 2012 - 2015. 

4. Perusahaan memiliki data yang dibutuhkan dari tahun 2012 – 2015. 

5. Laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan mata uang rupiah 

selama tahun 2012 – 2015. 

6. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2012 - 2015. 

Tabel III.1 

Kriteria Sampel 

 

No Kriteria  Sampel Total 

1 
Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2012 – 2015. 
34 

2 
Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang 

berakhir tanggal 31 Desember. 
(1) 

3 
Perusahaan dalam keadaan laba berturut-turut dari tahun 

2012 hingga 2015 
(18) 

4 Perusahaan memiliki data yang dibutuhkan (4) 

5 
Laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan mata 

uang rupiah selama tahun 2012 – 2015 
(5) 

6 
Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan selama 

tahun 2012 – 2015 
(0) 

 Jumlah sampel 8 

Sumber: Jumlah Sampel Pengamatan 

Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan manufaktur sektor kimia 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2015 

berjumlah 34 perusahaan dan menurut hasil verikasi jumlah perusahaan yang 

akan diteliti berjumlah 8 perusahaan. Berikut tabel III.2  yang akan 

menjelaskan sampel perusahaan manufaktur yang akan digunakan untuk 

diteliti: 
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Tabel III. 2 

Daftar Sampel Penelitian 

 
No Kode saham Nama emiten 
1.  AGII Aneka Gas Industri Tbk 
2.  APLI Asia Plast Industries Tbk 
3.  

BUDI 
Budi Starch & Sweetener Tbk. 
D.H Budi Cid Jaya Tbk 

4.  CPIN Chareon Pokphand Indonesia Tbk 
5.  DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
6.  JPFA Japfa Comfreed Indonesia Tbk 
7.  MLIA Mulia Industrindo Tbk 
8.  

SRSN 
Indo Acitama Tbk 
d.h Sarasa Nugraha Tbk 

Sumber: Bursa Efek Indonesia  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan 

sampel dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengenai variabel-variabel yang 

akan diteliti di Annual Report, dimana untuk beban pajak kini, beban pajak 

tangguhan dapat dilihat di laporan laba/rugi dan kewajiban beban pajak kini dapat 

dilihat di laporan neraca. Selain itu dalam memperoleh data, peneliti mempelajari 

dan menelaah berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan berbagai media 

tertulis lainnya. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro 

dan Bambang, 2009:147).  
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Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

periode 2012-2015 

 

3.4.2 Sumber Data 

Data dari penelitian ini diperoleh dari website http://www.idx.co,id, 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) tahun 2012 sampai dengan 2015, 

dan dari web-web terkait lainnya serta dengan mempelajari literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Dependen 

 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba (Y) 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006:117). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah beban pajak kini ( X1), beban pajak tangguhan (X2) dan 

kewajiban beban pajak tangguhan (X3). 

 

 

 

http://www.idx.co,id/
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3.5.3 Operasionalisasi Variabel 

 

a. Manajemen Laba (Y) 

Manajemen laba (earning management) merupakan perilaku yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk motivasi tertentu. Dalam 

penelitian ini probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba 

diperoleh dari pendistribusian manajemen laba. Model Healy (1985) merupakan 

model yang relatif sederhana sebagai proksi manajemen laba. Pengukuran ini 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Denis Priantinah (2008) dalam 

Anasta (2015). 

TAit = Laba Bersih – Kas Operasi ............ (1) 

Model persamaan tersebut diatas akan diestimasi dengan pooling seluruh 

perusahaan sampel. Adapun pada total akrual itu sendiri masih terdapat unsur 

komponen akrual diskresioner dan komponen yang non akrual diskresioner. Pada 

model Healy ini menghitung discretionary accruals adalah membagi rata-rata 

total akrual dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual 

selama periode estimasi merupakan representasi ukuran discretionary accruals 

dan dirumuskan sebagai berikut: 

DAit = TAit /(Ait-1)............... (2) 

Keterangan : 

DA it  : Discretinary accruals untuk perusahaan i pada periode t 

TAit  : Total akrual perusahaan i pada periode t 

Ait-1  : Total aset perusahaan i pada periode ke t-1 
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Contoh perhitungan mencari manajemen laba : 

Perusahaan AGGI mempunyai laba bersih pada tahun 2012 sebesar 

77.005.007.000, kas operasi sebesar 164.782.592.000, total aset sebesar 

1.222.531.508. Untuk mencari menejemen laba yang harus dicari terlebih dahulu 

adalah total akrual dengan cara laba bersih dikurangkan dengan kas operasi ( 

77.005.007.000 – 164.782.592.000 = -87.777.585.000, setelah itu mencari DA 

dengan cara total akrual dibagi dengan total aset (-87.777.585.000/1.222.531.508 

= -71,800). 

b. Beban Pajak Kini (X1) 

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas 

penghasilan kena pajak pada satu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan 

kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus 

beda waktu, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini yang 

dimaksud dalam penelitian ini diukur menggunakan skala rasio, dan diperoleh 

dari beban pajak kini pada periode laporan keuangan tertentu dibagi dengan total 

aset periode sebelumnya. Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian 

Amanda dan Meiriska (2015). Dalam penelitian ini beban pajak kini sebagai 

variabel bebas pertama yang diukur dengan: 

 

    Beban Pajak KiniPeriode t 

Beban Pajak Kini = 

    Total Aset periode t – 1 

Keterangan : 

Beban Pajak KiniPeriode t  : Nilai Pajak Kini Pada Tahun t 

Total Aset Periode t – 1  : Total Aset Perusahaan i Pada Periode Ke t-1 
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Contoh mencari beban pajak kini : 

Perusahaan AGGI mempunyai beban pajak kini pada tahun 2012 sebesar 

22.799.771.000 dan total aset sebesar 1.222.531.508. Untuk mencari beban pajak 

kini yaitu dengan cara beban pajak kini dibagi dengan total aset 

(22.799.771.000/1.222.531.508=18,650). 

c. Beban Pajak Tangguhan (X2) 

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara 

laba akuntansi ( yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak 

eksternal ) dengan laba fiskal ( laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

pajak ). Perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiskal 

disebabkan dalam keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan 

asumsi dibandingkan yang diperoleh menurut pajak. Beban pajak tangguhan 

diukur dengan menggunakan skala rasio. Pengukuran variabel ini mengacu pada 

penelitian Amanda dan Meiriska (2015). Beban pajak tangguhan adalah beban 

yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Harnanto, 

2003:115). Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan 

menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva 

atau total asset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan 

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

terhitung dengan proporsional. 

 

Beban Pajak Tangguhan periode t 

 Beban Pajak Tangguhan   = 

     Total Aset periode t – t 
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Keterangan : 

 

Beban Pajak TangguhanPeriode t : Nilai Pajak Tangguhan Pada Tahun t 

Total Aset Periode – t  : Total Aset Perusahaan i Pada Periode Ke t-1 

Contoh mencari beban pajak tangguhan : 

Perusahaan AGGI mempunyai beban pajak tangguhan pada tahun 2012 sebesar               

3.391.168.000 dan total aset sebesar 1.222.531.508. untuk mencari beban pajak 

tangguhan yaitu dengan cara pajak tangguhan dibagi dengan total aset 

(3.391.168.000/1.222.531.508=2,774) 

d. Kewajiban Beban Pajak Tangguhan (X3) 

Pada penelitian inikewajiban beban pajak tangguhanyang dijadikan variabel 

penelitian ini diperoleh dari kewajiban beban pajak tangguhanpada periode 

laporan keuangan dibagi dengan total aktiva pada periode sebelumnya. Beban 

pajak tangguhan diukur dengan menggunakan skala rasio.Pengukuran variabel ini 

mengacu pada penelitian Amanda dan Meiriska (2015). 

 Kewajiban Beban Pajak Tangguhant 

Kewajiban Beban Pajak Tangguhan= 

      Total Aset periode t – 1 

 

Keterangan : 

Kewajiban Beban Pajak Tangguhan t : Total Kewajiban Beban Pajak 

Tangguhan Pada Laporan Keuangan 

Perusahaan i periode t 

Total Aktiva  t-1  : Total aset perusahaan i pada periode 

ke t-1 
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Contoh mencari kewajiban beban pajak kini : 

Perusahaan AGGI mempunyai kewajiban pajak tangguhan pada tahun 2012 

sebesar 13.691.044.000 dan total aset sebesar 1.222.531.508. Untuk mencari 

kewajiban beban pajak tangguhan yaitu dengan cara kewajiban pajak tangguhan 

dibagi dengan total aset ( 13.691.044.000/1.222.531.508 =                                 

11,199 ) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi dilakukan terbebas dari bias (error) yang mengakibatkan hasil regresi yang 

diperoleh valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan 

sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Menurut 

Trianto (2015:87) uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua 

variabel. 

Ada empat asumsi klasik yang terpenting sebagai syarat penggunaan 

metode regresi (Ghozali, 2013). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, 

autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi residual normal ataukah 
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tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorof-Smirnov. Nilai K-S 

caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu: 

Hipotesis Nol (Ho): data terdistribusi normal (nilainya jauh diatas α = 0,05) 

Hipotesis alternatif (HA): data tidak terdistribusi secara normal (nilainya jauh 

dibawah 0,05) 

Alat diagnotis yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki 

distribusi normal adalah normal probability plot. Jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas data (Ghozali, 2013:112). 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t dan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada 

seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pad 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, 

dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson. Kriteria 

yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

Ho  : tidak ada autokorelasi (r = 0) 
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Ha :  ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Kriteria Autokorelasi Durbin- Watson (Ghozali, 2013:111): 

Tabel III. 3 

Uji Durbin- Watson 

 

Durbin- Watson Kesimpulan 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

du < d < 4 – du 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

4 – dl < d < 4 

Autokorelasi positif 

Tidak dapat disimpulkan 

Tidak ada autokorelasi 

Tidak dapat disimpulkan 

Autokorelasi negatif 
 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan 

lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas dan 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot dari hasil 

pengolahan data dari paket statistik dalam komputer, melakukan uji gletser 

yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Selain uji diatas dapat juga dengan melakukan uji park, dan juga 

dengan melakukan uji white (ghozali, 2013). 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah 

yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah 
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multikorelasi atau tidak. Uji ini perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih 

dari satu (Trianto, 2015:89). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai 

tolerance<0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013:105-106).  

Tindakan perbaikan apabila terdapat gejala multikolinearitas di luar batas 

yang bisa diterima dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel yang 

berkolinearitas atau dengan jalan mentransformasi persamaan regresi 

sedemikian rupa sehingga variabel x tidak menunjukkan gejala 

multikolinearitas yang berbahaya. Untuk membuang variabel x yang tidak 

berkolinear tersebut dapat menggunakan metode Frish, yaitu memasukkan 

variabel x yang berkolinear ke dalam persamaan regresi. 

 

3.6.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi 

berganda dengan bantuan SPSS. Model regresi berganda ini akan dapat 

dicerminkan dengan persamaan sebagi berikut: 

M = α + β1BPKit + β2BPTit + β3KBPTit + e 

Dimana : 

M  : Koefisien Manajemen Laba 

α  : Koefisien Konstanta 

β  : Koefisien regresi 
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BPK it  : Beban Pajak Kini pada periode t 

BPTit  : Beban Pajak Tangguhan pada periode t 

KBPTit  : Kewajiban Beban Pajak Tangguhan pada periode t 

e  : error 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (uji t). 

 

a. Secara parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu 

sampel dengan nilai lainnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan 95 % dengan tingkat 

signifikan sebesar 5 % (p value < 0,05). Jika t hitung < t table maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Berarti variabel independen secara individu memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

b. Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  
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Koefisien determinan adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa 

besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien 

determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen. 


