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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi pada penelitian ini dilkukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sebagian besar penanaman 

modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan 

mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk 

perusahaan di luar negeri (Gunadi, 1994 dalam Pramana, 2014). Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2013-2015. Alasan 

penggunaan perusahaan manufaktur pada perushaan ini adalah karena 

hanya perushaaan manufaktur yang melakukan transfer pricing. 

2. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase 

kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang 

menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang 

memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. 

3. Menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Penggunaan mata uang rupiah dikarenakan dalam 

mengkonversikan dollar ke dalam rupiah hanya bisa menurut nilai tukar 

saat ini sehingga kurang efektif dan tidak menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 

4. Memiliki laba yang positif selama periode penelitian. 
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Dari kriteria-kriteria diatas penulis dapat mengambil sampel penelitian. 

Adapun perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2013-2015 yang 

akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 51 perusahaan.  

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dan sahamnya aktif di perdagangkan dari tahun 2013 – 

2015 

130 

Perusaan yang tidak memiliki persentase kepemilikan 

asing sebesar 20% atau lebih 
(36) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah 

dalam laporan keuangan tahunan 
(18) 

Perusahaan yang tidak memiliki laba positif  (25) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 51 

 

Daftar sampel perusahaan manufaktur di Indonesia yang di jadikan sampel 

penelitian ini pada periode 2013-2015. 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 
 

No. CODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 

2 ADES PT Akasha Wira International Tbk 

3 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk 

4 ALTO PT Tri Banyan Tirta Tbk 

5 ASII PT Astra International Tbk 

6 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 

7 BATA PT Sepatu Bata Tbk 

8 BTON PT Betonjaya Manunggal Tbk 

9 BUDI PT Budi Starch & Sweetener Tbk 

10 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

11 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
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12 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

13 DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk 

14 EKAD PT Ekadharma International Tbk 

15 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

16 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

17 ICBP PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 

18 IGAR PT Champion Pacific Indonesia Tbk 

19 INDS PT Indospring Tbk 

20 INDF INDOFOOD Tbk 

21 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa 

22 JECC PT Jembo Cable Company Tbk 

23 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

24 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 

25 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

26 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk 

27 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk 

28 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

29 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

30 LION PT Lion Metal Works Tbk 

31 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 

32 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

33 NIPS NIPRESS.Indd 

34 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 

35 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 

36 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk 

37 SIDO PT Industri Jamu Dan Farmasi Sidomuncul Tbk 

38 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

39 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk 

40 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

41 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 
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42 SOBI PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 

43 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

44 SRSN PT Indo Acidatama Tbk 

45 TCDI PT Mandom Indonesia Tbk 

46 TRST PT Trias Sentosa Tbk 

47 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk 

48 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company  

49 UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk 

50 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

51 WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode 2013 – 2015. Data tersebut 

diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id. Studi 

pustaka atau literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan majalah, serta 

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, juga 

dijadikan sumber pengambilan data.  

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dependen (Variabel Y) yaitu Transfer Pricing dan variabel 

independen (Variabel X) yang terdiri dari tax minimization  (X1), dan dept 

covernant  (X2). 
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3.3.1 Transfer Pricing 

 Transfer pricing dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan 

melihat keberadaan  penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Perusahaan yang  melakukan penjualan kepada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.  

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan 

menggunakan model regresi linier berganda. Persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Variabel Dependen (Transfer pricing) 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi 

X1 = Variabel Independen (Tax Minimization) 

X2 = Variabel Independen (Debt Covenant) 

e = Error 

3.3.2 Tax Minimization 

Tax minimization merupakan strategi untuk meminimalkan beban 

pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan ahirnya transfer pendapatan 

ke negara dengan tarif pajak rendah. Tax minimization dalam penelitian ini 

diproksikan dengan tarif pajak efektif (effective tax rate) yang merupakan 

perbandingan beban pajak (tax expense) dikurangi beda beban pajak (differed 

tax expense) dibagi dengan laba sebelum pajak (Bernard et al., 2006). 
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Tax Minimization ═ Effective tax rate   _   Differed tax expense       

Tax Expense 

3.3.3 Debt Covenant 

Debt Covenant merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan 

dengan memilih suatu metode yang memperbesar laba, hal ini dijelaskan 

dalam teori akuntansi positif. Perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur (perusahaan) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur 

atas tindakan-tindakan yang dilakukan manajer perusahaan,seperti pembagian 

deviden yang berlebihan. Debt Covenant sering dilakukan perusahaan yang 

berada dalam ancaman kebangkrutan agar tetap bertahan. memprediksikan 

bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya 

kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya 

(Fatmariani, 2013). Pengukuran variabel ini menggunakan proksi leverage 

(Widya, 2004) dalam Oktomegah (2012), karena berdasarkan Brigham 

(2001:86) pada dasarnya pendanaan melalui hutang ditujukan untuk mendanai 

aset produktif perusahaan. 

Total Debt 

DER =                               X 100% 

Total Aset 

 

3.4 Metode Analisis 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu teknik yang memberi informasi 

mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Satistik 

deskriptif  memiliki  manfaat untuk  memberikan gambaran atau deskripsi 
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suatu data ( Ghozali, 2013). Analisis statistic deskriptif digunakan untuk 

mengetahui gambaran mengenai pengaruh  Tax minimization dan Dept 

Covenant pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

pada tahun 2013-2015.  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Selain  itu  juga dilakukan uji asumsi klasik (normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dimaksud dalam uji asumsi klasik pendekatan 

OLS adalah (data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi 

normal, bukan variabel  bebas atau terikatnya. Pengujian terhadap residual 

normal atau tidak dapat menggunakan jarque-Bera Test.  Keputusan 

terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhanadengan 

membandingkan nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat 

alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila 

nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahawa 

residual terdistribusi normal ( Mansuri, 2016). 

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (Variance Inflation 

Factors).  Jika hasil uji multikolinieritas  pada Contered VIF diatas 0.8 

maka diduga terjadinya multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 
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koefisien korelasi rendah maka diduga model tidak mengandung 

multikolinearitas. 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi 

memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya 

sebatas hubungan linier, tetapi pola yang berbeda juga dimungkinkan. 

Cara mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada 

penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian white heteroskedasticity  

no cross term.  Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada 

model regresi linier dengan melihat nilai Prob. F-statistic (F hitung). 

Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka 

H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan 

apabila nilai Prob. F lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 maka H0 ditolak 

yang artinya terjadi heteroskedastsitas. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier 

merupakan data time series  maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. 

Guna memastikan apakah model regresi linier terbebas dari dari 

autokorelasi, dapat menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM 

(Lagrange Multiplier) Test.  Uji autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai 

probabilitas Chi-Square. Jika probabilitas Chi-Square lebih besar dari 

tingkat  signifikansi 5% maka tidak terdapat  autokorelasi dan sebaliknya 
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jika probabilitas Chi-Square lebih kecil dari 5% maka terdapat 

autokorelasi.   

3.4.3 Analisis  Regresi dengan Data Panel 

Salah satu  bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi 

ekonometrika adalah data panel.  Arifianto (2012:148), data dengan 

karakterstik panel adalah  data yang berstruktur  urut waktu sekaligus cross 

section. Data semacam ini dapat diperoleh misalnya dengan mengamati 

serangkaian observasi cross section (antar individu) pada suatu periode 

tertentu. Penaksiran suatu model diperlukan agar dapat mengetahui kondisi 

yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+eit 

Keterangan: 

Yit  : Praktik Transfer Pricing 

β0  : Konstanta 

β1,β2,    : Koefisien variabel independent 

X1it  : Tax Minimization 

X2it  : Debt Covenant 

eit  : Error 

Analisis dengan data panel dapat dilakukan dengan beberapa langkah 

1. Commond Effect 

Estimasi data panel dengan hanya mengombinasikan data time 

series dan cross section dengan menggunakan metode OLS sehingga 
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dikenal dengan estimasi commond effect. Dalam pendekatan estimasi ini, 

tidak memperhatikan dimensi individu atau waktu. 

 Yit = β0+β1X1it+β2X2it+eit 

2. Fixed Effect 

Dimana  metode  ini mengasumsikan  bahwa  individu  atau  

perusahaan memiliki intersep yang  berbeda, tetapi memiliki slop regresi 

yang sama. Suatu  individu atau  perusahaan memiliki intersep yang sama 

besar untuk setiap  perbedaan waktu demikian juga dengan koefisien 

regresinya yang  tetap dari  waktu ke waktu (time invariant). Untuk  

membedakan  antara individu  atau  perusahaan dan perusahaan lainnya 

digunakan variabel dummy variabel contoh/semu) sehingga metode ini 

sering juga disebut least square dummy variables (LSDV). Persamaan 

model ini menjadi: 

 Yit = β0+β1X1it+β2X2it+….+βndnit+eit 

3. Random Effect 

Estimasi data panel dengan menggunakan metode random effect. 

Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti halnya metode 

fixed effect, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 

antar waktu dan antar individu/antar perusahaan. Model random effect 

mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, 

tetapi intersep tersebut bersifat random atau stokastik. Hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 Yit = β0+β1X1it+β2X2it+eit+μi 
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3.4.4 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang  telah diestimasi akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: F Test (Chow Test), dan 

Hausman Test. 

1. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

berikut: 

H0: Metode common effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section Chi-Square ˂0,05 atau nilai 

probability (p-value) F Test ˂0,05, H0 ditolak yang artinya metode yang 

digunakan adalah model fixed effect. Dan jika nilai p-value cross section 

Chi Square ≥ 0,05 atau nilai probability (p-value) F Test ≥ 0,05 maka H0 

diterima yang artinya metode yang digunakan adalah model common 

effect. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menetukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan: 

H0: Metode random effect 

H1: Metode fixed effect 
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Jika nilai p-value cross secton random ˂ 0,05 maka H0 ditolak 

yang artinya metode yang digunakan adalah Fixed Effect. Sebaliknya, jika 

nilai p-value cross section random ≥ 0,05 maka H0 yang artinya metode 

yang digunakan adalah metode Random Effect. 

3.4.5 Analisis Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial 

(Uji T), Uji Simultan/Fisher (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R2). 

3.4.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, Imam, 2013:98) 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 

Dimana βi adalah koefisien variabel independen ke-i sebagai nilai 

parameter hipotesis. Nilai β biasanya dianggap nol, artinya tidak ada 

pengaruh variabel X terhadap Y. Dari hasil uji t, kesimpulan yang 

mungkin didapat adalah: 

a. Jika Sig tstatistik ˂ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya, 

terdapat pengaruh yang signfikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen. 

b. Jika Sig tstatistik ˃ 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen. Atau 
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a. Jika tstatistik ˃ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

b. Jika tstatistik ˂ ttabel, maka H0 diterima dan ha ditolak 

3.4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozal,Imam,2013:98). Pada taraf signifikansi 5% apabila nilai 

signifikansi F kurang dari 5% maka model regresi secara bersama-sama 

mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hipotesis nol 

(H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (βi) sama dengan 

nol atau: 

Ho : βi=0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (Ha) prameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Ha : βi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Pada taraf signifikasi 5%, H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung 

˂F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-

sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 
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b. Pada taraf signifikasi 5%, H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung 

˃ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-

sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 

3.4.5.3 Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

secara statistic (Ghozali, Imam 2013: 97). Nilai koefisien determinasi 

berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

hamper semua memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi diantara 0 dan 1 (0˂R2˂1). Nilai (R2) 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel dependen, (R2) pasti meningkat, tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen atau tidak. 

 


