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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Perusahaan pada sektor real estate  selama tiga tahun (2014, 2015, 2016)  yang 

terdaftar di BEI. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif.  

C.Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 147 perusahaan pada sektor real estate selama 

tiga tahun. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan pemilihan sampel berdasarkan 

purposive sampling (judgment sampling) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan atau masalah 

penelitian. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut:   

1. Daftar saham perusahaan publik / emiten sektor real estate di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

2. Perusahaan tersebut memiliki informasi mengenai aset pajak tangguhan dan beban 

pajak tangguhan secara lengkap dalam laporan keuangan tahun 2014-2016. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian dan laporan keuangan disajikan dalam mata 

uang rupiah. 

4. Periode laporan keuangan berakhir setiap 31 Desember 2014 , 2015, 2016. 
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Seluruh data untuk mengembangkan model-model penelitian merupakan data 

sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan.  

A.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah aset pajak tangguhan dan 

beban pajak tangguhan. Variabel dependen (Y) adalah manajemen laba. 

Aset Pajak Tangguhan (𝑋1): 

Aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang 

jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang 

akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi 

keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat 

dikompensasikan pada periode mendatang. Dalam penelitian ini variabel aset pajak 

tangguhan diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada periode t dengan 

t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada periode t. 

𝐴𝑃𝑇𝑖𝑡 =  ∆ 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑡 

  Aset pajak tangguhan t 

Beban Pajak Tangguhan (𝑋2) : 

Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya beda waktu yang telah 

dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu karena adanya kebijakan 

akrual tertentu yang diterapkan sehingga terdapat perbedaan suatu pengakuan 

penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan 

akrual tersebut merupakan cara manajer untuk melakukan manajemen laba  dan 
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beban pajak tangguhan merefleksikan kebijakan akrual tersebut dengan besaran beda 

waktu yang dihasilkan, maka beban pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran 

sebagai mendeteksi manajemen laba dalam penelitian ini. Beban pajak tangguhan 

yang dijadikan variabel dalam penelitian ini diperoleh dari beban pajak tangguhan 

pada laporan keuangan dibagi dengan total aset pada periode sebelumnya (Hakim & 

Sugeng 2015). 

𝐷𝑇𝐸𝑖𝑡 =  𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡 

  Total aset t-1 

Manajemen Laba (Y): 

Manajemen laba adalah tindakan manajemen untuk memilih kebijakan 

akuntansi dari standar tertentu untuk memengaruhi laba yang akan terjadi menjadi 

seperti apa yang diinginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki atau 

digunakan perusahaan (Sitorus, 2006). Dechow et al. (1995) telah mengevaluasi 

beberapa model untuk mendeteksi dan mengukur manajemen laba berdasarkan 

akrual. Dari beberapa model perhitungan tersebut, peneliti menggunakan model Jones 

yang telah dimodifikasi. Model Jones dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995) 

dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan model Jones, ketika 

discretionary accrual diterapkan pada pendapatan. Perubahan pendapatan 

disesuaikan dengan perubahan piutang, karena dalam pendapatan atas penjualan 

sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai 

piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan 
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pendapatan bersih (Dechow et al., 1995). Perhitungan dilakukan dengan menghitung 

total laba akrual, kemudian memisahkan nondiscretionary accrual (tingkat laba 

akrual yang wajar) dan discretionary accrual (tingkat laba akrual yang tidak normal). 

Ukuran manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan nilai discretionary 

accrual (DA). 

𝑇𝐴𝑖𝑡  = 𝑁𝑖𝑡  -𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡  ..................................................................................................(1) 

di mana : 

𝑇𝐴𝑖𝑡    = Total akrual perusahaan i pada tahun t. 

𝑁𝑖𝑡    = Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t. 

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡   = Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t. 

Total akrual dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995) sebagai berikut : 

𝑇𝐴𝑖𝑡  / 𝐴𝑖𝑡−1 = 𝛽1(1/𝐴𝑖𝑡−1 )+ 𝛽2((∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡−1 )+𝛽3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡−1)+𝜀𝑖𝑡  ………...(2) 

di mana : 

𝑇𝐴𝑖𝑡    = Total akrual perusahaan i pada tahun t. 

𝐴𝑖𝑡−1  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1. 

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan 

pada tahun t-1. 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡    = Aset tetap perusahaan i pada tahun t. 

𝜀𝑖𝑡   = Error term perusahaan i pada tahun t. 

Perhitungan nondiscretionary accrual menurut model Jones yang dimodifikasi 

kemudian dirumuskan sebagai berikut : 
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𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡=𝛽1((1/𝐴𝑖𝑡−1)+ 𝛽2((∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡−1)-∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡−1)) + 𝛽3 (𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 /𝐴𝑖𝑡−1)... (3) 

di mana : 

𝐷𝐴𝑖𝑡     = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t. 

𝑇𝐴𝑖𝑡     = Total akrual perusahaan i pada tahun t. 

𝐴𝑖𝑡−1    = Total aset perusahaan i pada tahun t-1. 

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan 

pada  tahun t-1. 

∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡  = Perubahan Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡    = Aset tetap perusahaan i pada tahun t. 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

𝐷𝐴𝑖𝑡      = 
𝑇𝐴𝑖𝑡  

𝐴𝑖𝑡−1
 - 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡  ………………………………………. (4) 

Dalam penelitian ini, discretionary accrual sebagai proksi atas manajemen laba 

diukur dengan menggunakan Modified Jones Model, karena model ini mempunyai 

standar error dari 𝜀𝑖𝑡  (error term) hasil regresi estimasi nilai total akrual yang paling 

kecil dibandingkan model-model yang lainnya (Dechow et al. 1995). 
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Variabel Pengukuran Skala 

Independen Dependen 

Aset Pajak 

Tangguhan 

 Menggunakan perubahan nilai aset 

pajak tangguhan pada akhir 

periode t dengan t-1 dibagi dengan 

nilai aset pajak tangguhan pada 

akhir periode t. 

Rasio 

Beban Pajak 

Tangguhan 

 Menggunakan beban pajak 

tangguhan dibagi dengan total aset 

periode sebelumnya. 

Rasio 

 Manajemen 

Laba 

Menggunakan nilai discretionary 

accruals (DA) 

Rasio 

Tabel 3.1 Pengukuran 

H. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

data daftar perusahaan real estate pada tahun 2014-2016. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis yang berkaitan 

dengan item pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan real estate tahun 2014-2016. 
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J.  Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskripstif digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-

variabel penelitian yang akan diteliti. Ukuran deskripsi data yang diperlukan agar 

lebih ringkas menggunakan ringkasan statistik. Ukuran yang dimaksud dan akan 

dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai 

minimum, dan deviasi standar. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau 

tidak, yaitu dengan melihat One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria 

nilai asymptotic significant lebih besar dari nilai alpha 0,05. 

b.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat 

dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (Varinace Inflation Factor). Suatu model 

regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 
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10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen (Ghozali, 2006:57). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:69). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

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

2006:61). 

e.Uji Hipotesis  

Metode analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

dapat memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dalam penelitian ini metode 

analisis yang akan digunakan yaitu regresi linier berganda dimana ; 

DAit = α + β1 APTit + β2 DTEit + ҽ it … 

Keterangan : 

DAit  : Discreationary accruals perusahaan I pada periode ke t 

APTit   : Aset pajak tangguhan perusahaan I pada periode t 

DTEit  : Beban pajak tangguhan perusahaan I pada periode t 
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α : Konstanta 

ҽ it : error terms 

Pengujian regresi linier berganda dilakukan setelah model dari penelitian ini 

memenuhi syarat-syarat lolos dari uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Alat 

bantu uji yang digunakan analisis data menggunakan SPSS 23. Pengujian lain yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh variabel aset pajak tangguhan dan beban pajak 

tangguhan terhadap manajemen laba adalah dengan melakukan uji simultan dan uji 

parsial yang dapat menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian. 

f. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur tingkat ketepatan dari 

regresi linear berganda dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R Square 

karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran Adjusted R 

Square adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Sebaliknya bila nilai yang ditunjukkan besar maka variabel independen mampu 

memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan. 
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g. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan kriteria jika probability value (p value) <0,05, maka Hipotesis diterima 

dan jika  probability value (p value) > 0,05, maka Hipotesis ditolak. 

h. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan kriteria bahwa 

jika p value < 0,05, maka Hipotesis diterima dan jika p value > 0,05 maka Hipotesis 

ditolak. 

 




