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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari tiga sector, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sektor industry dasar dan kimia 

Produk dari perusahaan manufaktur sector industry dasar dan kimia 

meliputi semen, keramik, porselen dan kaca, logam dan sejenisnya, kimia, 

plastic dan kemasan, pakan ternak, kayu dam pengolahannya, serta pulp 

dan kertas. 

2. Sektor aneka industry 

Produk dari perusahaan manufaktur sector aneka industry meliputi mesin 

dan alat berat, otomotif dan komponen, tekstil dan garment, alas kaki, 

kabel, elektronika, serta lainnya. 

3. Sektor industry barang konsumsi 

Produk dari perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi 

meliputi makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang 

keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. 
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3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode causal study yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat dari satu atau lebih masalah (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Peneliti ingin menguji pengaruh antara 1 variabel dependen 

yang terpengaruh oleh 4 variabel independen, yaitu beban pajak kini, 

perencanaan pajak, return on assets dan leverage ratio terhadap manajemen 

laba. 

3.3 Variabel Penelitian 

Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 variabel 

independen dan 1 variabel dependen. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi sasaran utama dalam 

penelitian (Sekaran, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba (earnings management). Manajemen laba merupakan 

keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang 

dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik untuk meningkatkan 

laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan.. Pengukuran 

manajemen laba dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan 

discretionary accruals dan dihitung menggunakan Model Jones Dimodifikasi 

yang diteliti oleh Pambudi dan Sumantri (2014). Model ini dapat mendeteksi 

manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Untuk 
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mendapatkan nilai discretionary accruals dilakukan dengan menghitung 

langkah-langkah berikut ini: 

1. Total Akrual 

Total akrual dihitung dari selisih antara laba bersih perusahaan dengan 

arus kas operasi perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

TACit = Nit – CFOit 

Keterangan: 

Nit  = laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit  = aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t 

2. Nilai total akrual (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linier 

berganda yang berbasis ordinary least square (OLS) sebagai berikut: 

TACit/Ait-1 = 𝛽1 (1/Ait-1) + 𝛽2 (∆REVt / Ait-1) + 𝛽3 (PPEt / Ait-1) + e 

Keterangan: 

TACit  : Total akrual perusahaan pada periode t 

Ait-1  : Total asset perusahaan i pada periode t-1 

∆REVt  : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun 

t 

PPEt : Aset tetap (property, plant and equipment) perusahaan 

pada  tahun t 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 : Koefisien regresi 

e  : error 

3. Non Discretionary Accruals (NDA) 
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Dari persamaan koefisien regresi diatas nilai NDA dapat dihitung dengan 

rumus: 

NDAit =  𝛽1 (1/Ait-1) + 𝛽2 (∆REVt / Ait-1 - ∆RECt / Ait-1) + 𝛽3 (PPEt / Ait-1) 

Keterangan: 

NDAit  : Non Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t 

Ait-1  : Total asset perusahaan i pada periode t-1 

∆REVt  : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun 

t 

∆RECt  : Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEt : Aset tetap (property, plant and equipment) perusahaan 

pada  tahun t 

4. Discretionary Accruals (DA) 

DAit = Tait / Ait-1 – NDAit 

Keterangan: 

DAit  : Discretionary Accruals perusahaan pada periode t 

Tait  : Total akrual perusahaan i pada tahun t 

Ait-1  : Total asset perusahaan i pada periode t-1 

NDAit  : Non Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t 

       Nilai discretionary accrual positif menunjukkan perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan cara menaikkan laba, sedangkan nilai discretionary 

accrual negatif menunjukkan perusahaan melakukan manajemen laba dengan 

cara menurunkan laba. 

3.3.2 Variabel Independen 

Pengaruh Beban..., Maria Fransisca, FB UMN, 2017



Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 

variabel yaitu, beban pajak kini, perencanaan pajak, return on assets dan 

leverage ratio. Dalam penelitian ini seluruh variabel independen diukur 

dengan menggunakan skala rasio. 

3.3.2.1 Beban Pajak Kini 

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 dengan 

menggunakan skala rasio, yaitu membandingkan antara beban pajak kini 

perusahaan dengan rata-rata total asset perusahaan. Semakin besar total asset 

yang dimiliki perusahaan, maka kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

juga akan menjadi lebih tinggi. Besarnya laba perusahaan akan menjadi dasar 

perhitungan dalam menghitung besarnya beban pajak kini perusahaan. 

Semakin besar laba perusahaan, maka beban pajak kini yang dibayarkan oleh 

perusahaan juga akan semakin tinggi. Pengukuran variabel ini mengacu pada 

penelitian Rahmi (2013). Dalam penelitian ini beban pajak kini diukur dengan:  

  BPK =      beban pajak kini pada tahun t 

  Rata-rata total aset 

 

3.3.2.2 Perencanaan Pajak 
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Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha dan 

transaksi wajib pajak sehingga hutang pajaknya berada dalam jumlah yang 

minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Variabel 

perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate yang 

menganalisi suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan 

keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004 dalam Ranty dan Sigit, 

2012).  

Rumus tax retention rate adalah: 

TRRit =        Net income 

  Pretax income (EBIT) 

 

Keterangan: 

TRRit   : Tingkat retensi pajak perusahaan i pada tahun t 

Net Incomeit  : Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

Pretax income (EBIT)it : Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t 

3.3.2.3 Return On Assets 

Return on Assets digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki (Siahaan, 2004 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Pribadi dan 

Sampurno (2012) mengatakan bahwa return on assets dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset 

yang dimilikinya di masa lalu, kemudian dilakukan analisis untuk 

memproyeksikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa 

Pengaruh Beban..., Maria Fransisca, FB UMN, 2017



mendatang. Rumus yang digunakan untuk menghitung Return on Asset 

(Kieso, 2015) : 

ROA = 
𝑁𝐸𝑇 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸

𝐴𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆
 

3.3.2.4 Leverage ratio 

Leverage ratio adalah rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang 

disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang 

terhadap keseluruhan aktiva suatu perusahaan. Leverage ratio dalam 

penelitian ini menggunakan proksi debt ratio. Debt ratio mengukur proporsi 

total asset yang didanai oleh kreditor perusahaan (Subramanyam, 2014). 

𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan: 

DR   : Debt Ratio 

Total liabilities : total kewajiban hutang jangka pendek dan jangka panjang 

Total asset  : total asset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

data perusahaan yang diambil dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan 

manufaktur periode 2011-2015. Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 

namun sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain (Sekaran, 

2010). Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 yang telah 

dipublikasikan. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari 

www.idx.co.id 
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3.5 Teknik Pengambilan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menerbitkan laporan keuangan 

dan telah diaudit. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu suatu pemilihan sample 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

kriteria yang digunakan adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan pada tanggal 

31 Desember selama periode tahun 2011-2015 dan sudah diaudit oleh 

auditor independen. 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan merger/akuisisi selama 

tahun 2011-2015. 

4. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan menggunakan mata uang 

rupiah selama tahun 2011-2015. 

5. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif secara berturut-turut 

dari tahun 2011-2015. 

6. Perusahaan yang memiliki data lengkap, sesuai dengan yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini dari tahun 2011-2015. 

3.6   Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

tertinggi), minimum (nilai terendah), sum, range (selisih antara maksimum 

dan minimum), kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 

2016). Tujuan dari statistik deskriptif adalah agar kumpulan data yang 

diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan 

informasi inti dari kumpulan data yang ada. Dalam penelitian ini, uji 

statistic deskriptif yang akan diuji adalah range, mean, maximum, 

minimum, dan standar deviasi. 

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal.Jika nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016). 

       Untuk menguji apakah terdapat distribusi normal atau tidak dalam 

model regresi makan digunakanlah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan analisis statistik dengan Kolmogorov-

Smirnov adalah (Ghozali, 2016): 

a. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka data 

terdistribusi tidak normal. 

b. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data 

terdistribusi normal 
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3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen.Uji multikolonieritas 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. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016). 

4. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

       Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 
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pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.Sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – 

Y sesungguhnya).Dasar analisisnya adalah terbentuk pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi homokedastisitas 

(Ghozali, 2016). 

5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Runs Test. Apabila 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa data residual cukup random atau tidak terjadi autokorelasi antar 

nilai residual. Sedangkan apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 

0,05, maka nilai residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai 

residual. 

6. Uji Hipotesis 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi 

linier berganda karena memiliki variabel independen yang lebih dari satu. 

Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1BPK + 𝛽2 TRR + 𝛽3 ROA+ 𝛽4 DR + e 

Keterangan: 

Y  : Manajemen Laba 

𝛼  : Konstanta 

𝛽1  : Koefisien variabel independen beban pajak kini 

𝛽2  :Koefisien variabel independen perencanaan pajak 

𝛽3  : Koefisien variabel independen return on asset  

𝛽4  : Koefisien variabel independen leverage ratio 

      BPK : Beban Pajak Kini 

      TRR : Tax Retention Rate 

     ROA  : Return On Asset 

      DR  : Debt Ratio 

      E  : error 

 

7. Uji Korelasi 

Uji korelasi (R) bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linear 

antara dua variabel (Ghozali, 2016).Nilai koefisien korelasi terletak antara 

-1 dan +1. Tanda – (negatif) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara dua variabel dan tanda + (positif) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara dua variabel. Jika nilai R sama dengan 0 
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maka tidak ada hubungan sama sekali dan jika nilai R sama dengan -1 atau 

+1 menunjukkan hubungan yang sempurna antara dua variabel. Jika nilai 

R terletak antara 0 sampai +0.50 atau -0.50 sampai 0 berarti hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen lemah dan jika nilai 

R terletak antara +0.50 sampai 1 atau -1 sampai -0.50 berarti hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen kuat.  

8. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R2akan meningkat, tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R2 untuk 

mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model (Ghozali, 2016). 

9. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  
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Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi signifikan, 

artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model 

regresi tidak signifikan, artinya variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

10. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

dengan alfa 0,05 (α = 5%). Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka 

sebuah variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka sebuah variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). 
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