
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif yang akan 

menguji adanya pengaruh antara variabel bebas (independent variable) yaitu 

LPBTD, LNBTD, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran 

Perusahaan dengan variabel terikat (dependent variable) yaitu persistensi laba. 

Ulum dan Juanda (2016) mengartikan bahwa penelitian asosiatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel lain. Hubungan dapat berupa korelasi maupun sebab akibat. Dalam 

penelitian jenis ini, setidaknya ada dua variabel penelitian. 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang sub 

sektor farmasi yang terdaftar di BEI mulai dari tahun 2011-2015. Dengan fokus 

pengamatan mulai tahun 2012-2014. Periode pengamatan menjadi lima tahun 

karena data yang diperlukan menggunakan data t-1 atau tahun 2011 dan  t+1, 

sehingga periode pengamatan menjadi dari tahun 2011 hingga 2015. Adapun 

metode pemilihan sampel penelitian menggunakan purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel non probabilitas yang 

disesuaikan dengan kriteria tertentu (Ulum dan Juanda, 2016). Beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2015. 
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b. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen per 

31 Desember dari tahun 2011-2015. 

c. Laporan keuangan tersebut terdapat informasi yang lengkap terkait dengan 

semua variabel yang diteliti. 

d. Perusahaan  tidak  mengalami  kerugian  dalam  laporan  keuangan   komersial. 

 

Alasannya adalah kerugian dapat dikompensasi ke masa depan menjadi 

pengurang biaya pajak tangguhan dan diakui sebagai aset pajak tangguhan 

sehingga dapat mengaburkan arti book-tax differences (Hanlon, 2005). 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Book-tax differences 

 
Book-tax differences dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut : 

 
Large positive book-tax differences Selisih antara laba akuntansi dengan laba 

fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. Dapat diukur dengan 

cara mengurutkan perbedaan temporer (diwakili oleh akun beban pajak tangguhan 

yang mencerminkan perbedaan temporer/tahun, kemudian dibagi dengan rata-rata 

total asset dan seperempat urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD 

diberi kode 1, dan yang lainnya diberi kode 0 (Nofrita dan Sebrina, 2014). 

 

 
Rumus : 

 

Positive BTD =     
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Negative BTD =  
Manfaat Pajak Tangguhan  

Rata-rata Total Asset 

 

 

 

 

 

Large negative book-tax differences merupakan selisih antara laba akuntansi 

dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal. Dapat 

diukur dengan cara mengurutkan perbedaan temporer/ tahun (diwakili akun 

manfaat pajak tangguhan), kemudian dibagi dengan total asset dan seperempat 

urutan terbawah dari sampel mewakili kelompok LNBTD diberi kode 1, dan yang 

lainnya diberi kode 0 (Nofrita dan Sebrina, 2014). 

 

 
 

Rumus : 

 

b. Struktur Kepemilikan Saham 
 

Kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : 

 
Kepemilikan Institusional, menurut Wardana dan Martani (2014) adalah jumlah 

kepemilikan organisasi atau perusahaan dana pensiun, investment bank, perusahaan 

asuransi, perusahaan pendanaan, perusahaan investasi, dan lembaga keuangan 

lainnya yang memenuhi kriteria tersebut. Semakin tinggi persentase kepemilikan 

institusional menandakan bahwa harga saham perusahaan. Menurut Dewata et al. 

(2015), kepemilikan institusional dapat diukur berdasarkan rumus dibawah ini. 

Rumus : 

 

 

 

Persentase kepemilikan institusinal diubah menjadi variabel dummy. Dummy 

variable bernilai 1 untuk perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan 

manajerial, bernilai 0 untuk kondisi sebaliknya. 

KI =  jumlah saham yang dimiliki institusi x 100% 

Total saham yang beredar 
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KM = jumlah saham yang dimiliki direktur x 100% 

Total saham yang beredar 

Log (Total Aktiva) 

 

 

 

 

 

c. Kepemilikan Manajerial 

 
Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Menurut Dewata et al. (2015), kepemilikan manajerial dapat diukur berdasarkan 

rumus dibawah ini. 

Rumus : 

 
Persentase kepemilikan manajerial diubah menjadi variabel dummy. Dummy 

variable bernilai 1 untuk perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan 

manajerial, bernilai 0 untuk kondisi sebaliknya 

d. Ukuran Perusahaan 

 
Nurochman dan Solikhah (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan. 

Rumus : 

 
Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah persistensi laba. Persistensi laba 

adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (expected future 

earnings), yang tercermin pada laba tahun berjalan (current earnings). Laba 

dikatakan persisten ketika perusahaan dapat mempertahankan jumlah laba yang 

diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang (Irfan, 2013). Pengukuran 

persistensi laba dapat dinyatakan dengan rumus dibawah ini (Dewi dan Putri, 2015) 

 

 
Rumus  : 

EBTt+1= Laba sebelum pajak t+1 

Rata-rata total aset 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data skunder. Data ini berupa laporan 

tahunan (annual report) dan laporan keuangan perusahaan farmasi yang diperoleh 

melalui situs resmi www.idx.co.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah jadi dan 

diolah oleh orang lain Ulum dan Juanda (2016). 

F. Teknik/Tahapan Analisis Data 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen 

(BTD, Struktur Kepemilikan Saham dan Ukuran Perusahaan) terhadap variabel 

dependen (Persistensi Laba ). Maka dalam penelitian ini, teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda, karena teknik ini digunakan untuk 

menguji lebih dari satu variabel independen. 

Tahapan Analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
1. Menghitung Variabel Independen : 

 

a. Book-Tax Differences 

 

LPBTD dihitung melalui akun beban pajak tangguhan yang mencerminkan 

perbedaan temporer/tahun, dibagi dengan rata-rata total asset dan seperempat 

urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD diberi kode 1, dan yang 

lainnya diberi kode 0 (Nofrita dan Sebrina, 2014). 

http://www.idx.co.id/
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LNBTD dihitung melalui akun manfaat pajak tangguhan yang mencerminkan 

perbedaan temporer/tahun, dibagi dengan rata-rata total asset dan seperempat 

urutan terendah dari sampel mewakili kelompok LNBTD diberi kode 1, dan yang 

lainnya diberi kode 0 (Nofrita dan Sebrina, 2014). 

b. Struktur Kepemilikan 

 

Kepemilikan Institusional didapatkan dari jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi dibagi dengan total saham beredar yang ada di perusahaan kemudian 

dikalikan dengan 100%. Kemudian memberi kode 1 untuk perusahaan yang 

memiliki komposisi saham institusional dan memberi kode 0 untuk kondisi 

sebaliknya. 

Kepemilikan Manjerial didapatkan dari jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak manajerial atau dewan direksi dibagi dengan total saham beredar yang ada  di 

perusahaan kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian memberi kode 1 untuk 

perusahaan yang memiliki komposisi saham manajerial dan memberi kode  0 untuk 

kondisi sebaliknya. 

c. Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan didapatkan dengan cara membagi Log Total Aktiva 

dengan Rata-rata Total Asset 

2. Menghitung Variabel Dependen 

 
Persistensi Laba atau didapatkan atau dihitung dengan cara laba sebelum 

pajak t+1 dibagi dengan rata-rata total asset. 
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3. Uji Statistik deskriptif 

 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013, 19). 

4. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Asumsi Klasik Normalitas 

 
Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah 

terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian 

besar mendekati nilai rata-ratanya. Dalam penelitian ini pengujian normalitas 

menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov, yaitu uji normalitas menggunakan 

fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika 

K hitung < K tabel atau sig. > alpha (Suliyanto, 2011, 75). 

b. Uji Asumsi Klasik Multikolonieritas 

 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak  ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya   

multikolonieritas   di   dalam   model   regresi   dalam   penelitian      ini 
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menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran  ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen 

menjadi variabel dependen (terikat) dan diregress terhadap 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 tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013, 105). 

c. Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

 
Ghozali (2013: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi liner ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk menditeksi ada atau tidaknya 

autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji Durbin-Watson. Uji tersebut 

memiliki ketentuan sebagai berikut: 

dW < dL, maka ada autokorelasi positif 

 

dL < dW < dU, maka tidak dapat disimpulkan 

dU < dW < 4-dU, maka tidak terjadi autokorelasi 
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4-dU < dW < 4-dL, maka tidak dapat disimpulkan 

dW > 4-dL, maka ada autokorelasi negatif. 

d. Uji Asumsi Klasik Heterekedastisitas 

 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan lain. Jika varians 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas, apabila berbeda disebut heterokedastisitas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan uji Glejser. Apabila seluruh variabel independen yang memiliki 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang dihubungkan dengan nilai absolute residual 

statistik menunjukkan bahwa model regresi akan terbebas dari heteroskedastisitas. 

5. Melakukan Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Persamaan regresi yang dapat disusun adalah: 

 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 +e 

 
Y         : Persistensi laba 

 
α          : Konstanta 

 
X1 : LPBTD*EBT 

 

X2 : LNBTD*EBT 
 

X3 : KI*EBT 
 

X4 : KM*EBT 
 

X5 : Ukuran perusahaan 
 

Β1 : Koefesien regresi LPBTD*EBT 

Β2 : Koefesien regresi LNBTD*EBT 

Β3 : Koefesien regresi KI*EBT 
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Β4 : koefesien regresi KM*EBT 
 

Β5 : koefesien regresi Ukuran Perusahaan 
 

e : Standard error 
 


