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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan karakteristik yang melekat pada suatu variabel 

penelitian (Nuryaman dan Christina, 2015:5). Menurut Suharismi Arikunto 

(2010:161) Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu peneliti, objek penelitian meliputi variabel-variabel yang diteliti. 

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh 

perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebagai variable independen, 

sedangkan manajemen laba sebagai variable dependen. Sedangkan subjek dari 

penelitian ini adalah Perusahaan yang tergolong kedalam perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2017:2). Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode desktiptif verifikatif. Metode deskriptif analisis adalah 

suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek suatu set 

kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

dan memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Metode verifikatif yaitu metode penelitian 

melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan 
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perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan 

hipotesis ditolak atau diterima (Sugiyono, 2013:6). 

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian mengunakan data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik 

serta merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang disediakan 

pihak tertentu dalam bentuk dokumen (Nuryaman dan Christina, 2015:79). Data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2012:193). 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan-

laporan keuangan perusahaan yang tergolong kedalam perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. Data tersebut diperoleh 

melalui internet dari situs (www.sahamok.com) dan situs Indonesia Stock 

Exchange (www.idx.co.id) pada tahun 2017. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2012:13). 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis mencari informasi yang 

relevan dengan objek penelitian dengan cara membaca, mempelajari, 

menelaah dan mengkaji literatur berupa buku, jurnal, dan penelitian 

sebelumnya. 

2. Studi Internet (Internet Research) 

Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber referensi dari 

perpustakaan yang ada, penulis melakukan pencarian melalui situs-situs 

internet guna mendapatkan referensi yang terpercaya seperti jurnal 

internasional ataupun situs-situs yang terkait guna memperoleh tambahan 

literatur atau data relevan terpercaya lainnya yang dibutuhkan. 

3.4 Unit Analisis, Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan tingkat satuan data yang akan dikumpulkan selama 

penelitian berlangsung (Nuryaman dan Christina, 2015:85). Menurut Arikunto 

(2014:186), yang dimaksud dengan unit analisis dalam suatu penelitian adalah 

satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. 

Unit analisis penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2017. Laporan keuangan termasuk ke dalam kejadian (event). 
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3.4.2 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:119), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. 

3.4.3 Sampel Penelitian 

Definisi sampel menurut Nuryaman dan Cristina (2015:101) adalah bagian 

dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Adapun 

teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling.  

Menurut Sugiyono (2014:122) purposive sampling adalah teknik penentuan 

sample dengan pertimbangan tertentu. Tujuan menggunakan purposive sampling 

adalah untuk mendapatkan sample yang representatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling karena data yang ada 

merupakan data yang akurat dan ada kaitannya dengan populasi yang menjadi 

sasaran penelitian, mampu memberikan informasi terkait dengan populasi yang 

ingin diteliti, dan informasi yang diperoleh akan menjadi bahan baku dalam 

pengambilan keputusan. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Hasil Purposive Sampling 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode penelitian tahun 2017. 

154 

2 Perusahaan melakukan Initial Public Offering (Penawaran Saham 

Perdana), delisting dan relisting selama tahun penelitian. 

(14) 

3 Perusahaan tidak menyajikan laporan tahunan dalam satuan mata 

uang rupiah. 

(28) 

4 Laporan keuangan tersebut tidak terdapat informasi yang lengkap 

terkait dengan variabel yang diteliti pada tahun 2017. 

(14) 

Jumlah perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian 98 

Sumber : diolah oleh peneliti dari www.idx.co.id 

Table 3.1 menunjukan bahwa dari 154 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017, banyaknya sampel adalah 

sebanyak 98 perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:38). Sesuai dengan judul 

penelitian, yaitu "Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan 

terhadap Manajemen Laba", maka terdapat dua variabel dalam peneltian ini, yaitu: 

3.5.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel independen adalah variabel yang memperngaruhi dependen baik 

secara positif maupun negatif. Setiap kenaikan maupun penurunan pada variabel 

independen akan terjadi kenaikan atau penurunan pula pada variabel dependen 

(Sekaran 2014:117). 
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Variabel independen yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. 

3.5.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2012:39), variabel terikat merupakan sebuah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi suatu akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba. 

Dalam penelitian ini manajemen di hitung dengan menggunakan The 

modified Jhones Model. Menurut Kothari et.al. (2005) dalam Wardani (2014) 

langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan discretionary accruals yang 

kemudian disebut The modified Jhones Model sebagai berikut : 

1. Menghitung Total Acrual (TAC) 

Total Acrual dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑇𝐴𝐶𝑡 = 𝑁𝐼𝑡 − 𝑂𝐶𝐹𝑡 

Kemudahan untuk mencari koefisien model Jones (α) dilakukan regresi 

dengan menggunakan rumus : 

𝑇𝐴𝐶t
TAt − 1

=  𝛼₁ (
1

TAt − 1
) + 𝛼₂ (

∆ Salest
TAt − 1

) +  α₃ (
PPEt

TAt − 1
) 

Keterangan  : 

TACt : Total accruals perusahaan pada periode t 

Nit : Net income perusahaan pada periode t 

OCFt : Operating cash flow perusahaan pada periode t 

TAt-1 : Total aset perusahaan pada periode t-1 
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∆ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡 : Perubahan penjualan bersih perusahaan pada periode t 

𝑃𝑃𝐸𝑡 : Aktiva tetap perusahaan pada periode t 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 : Parameter perusahaan tertentu pada periode t 

2. Menghitung Non-discretionary Accruals (NDAC) 

Non-discretionary Accruals (NDAC) dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

NDACt =  α₁ (
1

TAt − 1
) +  𝛼₂ (

∆ Salest − ∆ RECt 
TAt − 1

) +  𝛼₃ (
PPEt

TAt − 1
) 

Keterangan  : 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝑡 : Non-discretionary Accruals perusahaan pada periode t 

𝑇𝐴𝑡−1 : Total aset perusahaan pada periode t-1 

∆ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡 : Perubahan penjualan bersih perusahaan pada periode t 

∆ 𝑅𝐸𝐶𝑡 : Perubahan piutang bersih perusahaan pada periode t 

𝑃𝑃𝐸𝑡 : Aktiva tetap perusahaan pada periode t 

𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 : Parameter perusahaan tertentu pada periode t 

3. Menghitung Discretionary Accruals (DAC) 

Discretionary Accruals dihitung dengan menggunakan rumus : 

DTACt =  
TACt

TAt − 1
−  NDACt 

Keterangan  : 

𝐷𝐴𝐶𝑡 : Discretionary accruals perusahaan pada periode t 
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TACt : Total accruals perusahaan pada periode t 

TAt-1 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝑡 : Non-discretionary accruals perusahaan pada periode t 

Jika 𝐷𝐴𝐶𝑡 positif, maka earning management dilakukan dengan cara 

meningkatkan laba. Jika 𝐷𝐴𝐶𝑡 negatif, maka earning management dilakukan 

dengan cara menurunkan laba. Jika 𝐷𝐴𝐶𝑡 nol, maka tidak terdapat indikasi 

earning management. 

Tabel 3.2 

Tabel Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Perencanaan 

Pajak (X1) 

Perencanaan pajak merupakan 

langkah awal yang ditempuh oleh 

Wajib Pajak untuk 

meminimumkan beban pajak 

tahun berjalan maupun tahun 

yang akan datang, agar pajak 

yang dibayar dapat ditekan 

seefisien mungkin dan dengan 

berbagai cara untuk memenuhi 

ketentuan perpajakan. 

Astutik dan Mildawati (2016) 

 

𝑇𝑅𝑅 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (𝐸𝐵𝐼𝑇)
 

Menurut Wild et al (2004) dalam 

Astutik dan Mildawati (2016) 

Rasio 

Beban Pajak 

Tangguhan 

(X2) 

Beban yang timbul akibat 

perbedaan antara laba akuntansi 

(laba dalam laporan keuangan 

untuk pihak eksternal) dengan 

laba fiskal (laba yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan pajak).  

Hartono, 2003:115 

 

 

 

 

BPTit  

= Beban Pajak Tangguhan 
                 Total Assett-1 

 

Menurut Wild et al. (2004) dalam 

Astutik dan Mildawati (2016) 

 

 

 

Rasio 
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Manajemen 

Laba (Y) 

Upaya manajer perusahaan untuk 

mengintervensi atau 

mempengaruhi informasi-

informasi dalam laporan 

keuangan dengan tujuan untuk 

mengelabuhi stakeholder yang 

ingin mengetahui kinerja dan 

kondisi perusahaan. 

Sulistyanto (2008:48) 

The modified Jhones Model: 

DTA𝐶𝑡  

= Total accruals𝑡 – 

Nondiscretionary accruals  

(Wardani, 2014) 

Rasio 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan sebagai hasil dari analisis data dapat dijadikan dasar dalam 

membuat keputusan serta rekomendasi bagi pengguna (Nuryaman dan Christina, 

2015:115). Kegiatan dalam analisis data tersebut adalah pengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, penyajian data setiap variabel yang 

diteliti, perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012:147). 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel 

independen yaitu perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap variabel 

dependen yaitu manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda dengan beberapa pengujian diantaranya statistic deskriptif, uji asumsi 

klasik, pengujian hipotesis (Uji-t) dan (Uji-F), dan koefisien determinasi. 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah bidang ilmu statistik yang memformulasi 

data melalui pengelompokan, penentuan nilai, dan fungsi statistik melalui 

penggunaan berbagai bentuk table. 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). Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai disribusi dan prilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2013:19). 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, 

maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Adapun variabel yang akan 

dideskripsikan adalah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2017. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linear sederhana dapat dilakukan setelah model dari 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Untuk itu 

sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear, harus 

dilakukan uji klasil terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam 

penelitian. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan 

regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah 

persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. 

Uji asumsi klasik tersebut biasanya sering digunakan pada persamaan regresi. Hal 
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ini senada dengan pendapat Santoso (2012:342) tentang uji asumsi klasik sebagai 

berikut : 

“Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan sebuah 

model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal 

mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya 

memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut asumsi klasik. Pengujian 

asumsi klasik ini dilakukan terlebih dahulu sebelum pembentukan model 

regresi, supaya model regresi yang terbentuk akan menghasilkan estimasi 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).” 

Pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokolerasi dan uji multikolinearitas. Pengujian asumsi klasik dijelaskan sebagai 

berikut : 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Menurut (Ghozali, 2012:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal.  Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan software Eviews8. 

Dalam software Eviews8, normalitas sebuah data dapat dilihat  dari hasil 

histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, 

sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera (J-B) 

dan profitabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung. Jarque-Bera 

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Terdapat 

dua cara untuk meliat apakah data terdistribusi normal, yaitu : 
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a. Bila J-B tidak signifikan (lebih kecil dari chi square tabel), maka data 

berdistribusi normal. 

b. Bila probabilitas lebih dari 5% (tingkat signifikansi), maka data 

berdistribusi normal. 

3.6.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Uji heterokedastisitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. 

Uji Glejser dilakukan dengan meregresi residual kuadrat sebagai variabel 

dependen dengan variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel 

independent, kemudian ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel 

independent. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

 H0 : Tidak ada heterokedastisitas. 

 H1 : Ada heterokedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Autokolerasi 

Menurut Ghozali (2016:107) menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
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(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW). Dasar pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokolerasi dengan menggunakan Durbin Watson (DW) 

adalah sebagai berikut.  

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

 H0 : tidak ada autokolerasi (r=0) 

 Ha : ada autokolerasi (r≠0) 

Tabel 3.3 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokolerasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokolerasi positif No decision dl≤d≤du 

Tidak ada kolerasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada kolerasi negatif No decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokolerasi positif atau negatif Tidak Tolak du<d<4-du 

Sumber : Ghozali, 2013:111 

3.6.2.4 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013:105) pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah 

di dalam tabel analisis regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 

diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara 

menganalisis matrik kolerasi variabel-variabel independen, dapat dilihat dari : 
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 Nilai tolerance 

 Nilai variance inflation factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum digunakan adalah 

nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance lebih  

dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel dalam regresi. Nilai VIF dapat diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 

3.6.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya bertujuan 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 hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). 

𝐾𝐷 = 𝑟2 𝑥 100% 

Keterangan : 

KD  : Koefisien Determinasi  

r  : Koefisien Korelasi 
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3.6.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Menurut Riduwan dan Sunarto (2012: 108), analisis regresi 

linear berganda adalah : 

“Suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih dengan 

satu variabel terikat.” 

Jadi analisis regresi linear berganda akan dilakukan jika jumlah variabel 

independennya minimal dua. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen 

yaitu manajemen laba dan dua variabel independen yaitu perencanaan pajak dan 

beban pajak tangguhan sehingga persamaan regresi liniear berganda pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

𝑌 =  𝛽₀ +  𝛽₁𝑋₁ +  𝛽₂𝑋₂ +  𝑒 

Keterangan : 

Y : Discretionary accrual (manajemen laba) 

β0 : Konstanta atau nilai Y pada saat variabel independen sama dengan 0 

β1 : Koefisien regresi berganda atau variabel bebas X1 terhadap variabel 

terikat Y, bila X2 dianggap konstan. 

β2 : Koefisien regresi berganda atau variabel bebas X2 terhadap variabel 

terikat Y, bila X1 dianggap konstan. 

X1 : Perencanaan Pajak 

X2 : Beban Pajak Tangguhan 

e : Standard Error 
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3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dibagi kedalam dua jenis pengujian, yaitu pengujian 

secara parsial yang disebut uji t (t-test) dan pengujian secara simultan yang disebut 

uji F (F-test). 

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji-t) 

Menurut Ghozali (2013:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independennya yaitu 

perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Sedangkan variabel dependennya 

yaitu manajemen laba. Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan pajak terhadap manajemen laba 

H01 : Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha1 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba 

H02 : Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Ha2  : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y 
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(variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis tentang 

tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) merupakan 

hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. 

b. Menentukan thitung dan nilai signifikansi 

thitung dan nilai signifikansi diperoleh dari hasil output Eviews8 

pengujian secara parsial. 

c. Menentukan ttabel 

Berdasarkan ttabel statistik  dengan signifikansi 0,05/2=0,025 dengan 

derajat kebebasan df = n-k-1 

d. Kriteria pengujian 

Keputusan dilakukan berdasarkan letak nilai thitung dan ttabel masing-

masing variabel penelitian. Kriteria dalam pengujian dapat juga 

dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas yang diperoleh. Nilai 

probabilitas setiap koefisien regresi dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi (α) yang digunakan. 

1) Jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima. 

2) Jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan diterima Ha 

Berdasarkan signifikansi : 

1) Jika nilai signifikansi > α = 0,05 maka H0 diterima. 

2) Jika nilai signifikansi < α = 0,05 maka Ha diterima. 

 

 



59 
 

e. Penarikan kesimpulan 

Dalam hal ini penelitian dinyatakan bahwa variabel independen (X) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau dapat juga dinyatakan 

X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 

3.6.5.2 Uji Simultan (F-test) 

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis parsial yang akan 

diuji adalah sebagai berikut : 

H03 :  Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Ha3 : Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai 

berikut : 

a. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis  yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh secara simultan antara variabel X (variabel bebas) 

dan Variabel Y (variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H0) yaitu 

hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif 

(Ha) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. 
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b. Menentukan Fhitung dan nilai signifikansi 

Fhitung dan nilai signifikansi diperoleh dari hasil perhitungan Eviews8 

pengujian secara simultan. 

c. Menentukan Ftabel  

Berdasarkan Ftabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah 

variabel-1) = 2, dan df 2 (n-k1)  

d. Kriteria pengujian 

Keputusan dilakukan berdasarkan letak nilai Fhitung dan Ftabel masing-

masing variabel penelitian. Kriteria dalam pengujian dapat juga 

dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas yang diperoleh. Nilai 

probabilitas setiap koefisien regresi dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi (α) yang digunakan. 

1) Jika Fhitung ≤ thitung ≤ Ftabel, maka H04 diterima 

2) Jika Fhitung > Ftabel, maka H04 ditolak dan terima Ha4  

Berdasarkan signifikansi : 

1) Jika nilai signifikansi > α = 0,05 maka H04 diterima. 

2) Jika nilai signifikansi < α = 0,05 maka Ha4 diterima. 

e. Pengambilan keputusan 

Dalam hal ini penelitian dinyatakan bahwa variabel independen (X) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau dapat juga dinyatakan 

X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 
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3.6.6 Penetapan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikansi merupakan tingkat kesalahan yang ditetapkan oleh 

peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis atau 

tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti (Sugiyono, 2012). 

Pengujian hipotesis ini akan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

(α = 0,05) atau tingkat keyakinan sebesar 95% karena tingkat signifikansi tersebut 

umum digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup tepat 

mewakili hubungan antar variabel yang diteliti. 
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