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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel 

independen yaitu Leverage, Size, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan 

Intensitas Persediaan terhadap variabel dependen yakni Tarif Pajak Efektif. 

Pupulasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2016, dikarenakan untuk meneliti 

perusahaan manufaktur dengan tahun terbaru. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis peneitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan dan laporan auditor independen masing-masing perusahaan manufaktur 

periode tahun 2013-2016. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah dikeluarkan 

perusahaan pada periode 2013-2016 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia, www.idx.co.id. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam 

pemilihan data dan sampel pemelitian adalah pemilihan samper bertujuan 

(purposive sampling)  dengan pemilihan berdasarkan pertimbangan yang 

merupakan tipe pemeilihan data dan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Penggunaan sumber data 

http://www.idx.co.id/
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lain yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang mendukung 

penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari internet, literature, artikel dan 

penelitian terdahulu. 

3.4   Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013 

hingga 2016. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013-

2016.  

2. Perusahaan yang mengalami laba empat tahun berturut-turut.Kriteria ini 

digunakan karena pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh 

perusahaan, sehingga ketika perusahaan merugi, perusahaan tidak dikenai 

pajak penghasilan  

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap 

dan telah diaudit pada tahun 2013-2016. Kelengkapan laporan keuangan 

sangat diperlukan dalam penilaian variabel-variabel penelitian, sehingga 

perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangannya tidak termasuk dalam 

sampel penelitian.  

4. Mengunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangannya. Kriteria 

ini digunakan untuk pemilihan sampel karena sebagian besar perusahaan di 

Indonesia menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. 

Perusahaan yang menggunakan mata uang dolar dalam laporan keuangannya 

kurang mewakili keadaan perusahaan manufaktur di Indonesia. 
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5. Data-data mengenai variabel-variabel yang diteliti tersedia dengan lengkap 

dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2013-2016. 

Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sampel Penelitian 

NO KRITERIA JUMLAH 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama selama periode 2013-2016 
144 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan 

mata uang rupiah 
(27) 

3 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan tahunan secara lengkap selama periode 

2013-2016. 

(88) 

4 Perusahaan mengalami kerugian selama periode 

2013-2016 
(10) 

 Jumlah Perusahaan (sampel) 19 

 Jumlah Total Unit Analisis Sampel ( dikalikan 

jumlah Tahun Penelitian) 
76 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 76 untuk periode tahun 2013-2016.  

Tabel 3.2 

Sampel Manufaktur Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 

2 Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

3 Astra International Tbk ASII 

4 Astra Auto Part Tbk AUTO 
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5 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 

7 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 

8 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

9 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

10 Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP 

11 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

12 Kimia Farma Tbk KAEF 

13 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

14 Mayora Indah Tbk MYOR 

15 Nippres Tbk NIPS 

16 Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI 

17 Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk SMGR 

18 Selamat Sempurna Tbk SMSM 

19 Mandom Indonesia Tbk TCID 

 

3.5   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

  Konsep dasar dari definisi operasional mecakup pengertian untuk 

mendapatkan data yang dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan 

konsep-konsep penelitan menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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3.5.1 Variabel 

  Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan 

mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan 

secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran 

(Sekaran, 2007:116). Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu 

variabel dependen atau variabel terikat (Y) dan variabel independen atau 

variabel bebas (X). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah tarif 

pajak efektif. Sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini ada 

lima yaitu, leverage, size, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas 

persediaan. Berikut penjelasa masing-masing variabel. 

3.5.2 Variabel Dependen 

   Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel utama yang 

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2007).  Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif (effective tax rate). 

Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate) merupakan perbandingan antara 

beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. 

Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang 

sebenarnya. Semakin baik apabila nilai tarif pajak efektif (effective tax 

rate)semakin rendah. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) tarif pajak 

efektif (effective tax rate)dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan 

laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak kini dan 

beban pajak tangguhan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:   

Tarif Pajak Efektif = Total Beban Pajak Penghasilan 

Laba Sebelum Pajak 

x 100% 
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3.5.3 Variabel Independen   

   Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Sekaran, 

2007). Variabel independen dari penelitian ini adalah kepemilikan 

pemerintah, size, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas 

persediaan. 

3.5.3.1 Leverage 

Laverage diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiyai kegiatan operasinya, dengan demikian 

laverage juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan 

(Syamsuddin, 2007:89) dalam penelitian ini indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat laverage adalah Debt To Equity Ratio (DER). 

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus: 

LEV = 
                

                      
 

3.5.3.2 Size (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh 

perusahaan.penelitian ini menggunakan proxy total aset perusahaan untuk 

menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat 

menggunakan rumus 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = Ln (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) 

 

 



46 
 

 
 

3.5.3.3 Profitabilitas (ROA) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, juga untuk mengetahui efektifitas 

manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Selisih antara 

pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya 

untuk melihat kinerja perusahaan apakah mendapatkan laba atau merugi 

dari kegiatan usaha perusahaan. Penelitian ini menggunakan proxy rasio 

return on aset (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:  

ROA  = Laba Setelah Pajak 

Total Aset 

Laba setelah pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA 

adalah laba setelah pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. Untuk total aset, digunakan total aset baik aset lancar maupun 

aset tidak lancar yang tercantum dalam neraca. 

3.5.3.4 Intensitas Aset Tetap 

Intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan.  Penelitian ini menggunakan proxy intensitas 

aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. 

Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan 

cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total 

aset perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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Intensitas Aset Tetap = Total Aset Tetap 

Total Aset 

Total aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan yang tercantum dalam neraca mencakup tanah, bangunan dan 

peralatan. Total aset dalam penghitungan intensitas aset tetap 

menggunakan nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca 

perusahaan. 

3.5.3.5 Intensitas Persediaan 

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar 

perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. 

Variabel intensitas aset tetap menggunakan proxy rasio intensitas 

persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitungan dengan cara nilai 

persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset 

perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas 

persediaan dapat diukur dengan cara:  

Intensitas Persediaan = 
Persediaan 

Total Aset 

Total aset dalam penghitungan intensitas persediaan menggunakan 

nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. 

Persediaan yang digunakan dalam penghitungan adalah persediaan yang 

tercantum dalam neraca. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil 

penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan.  

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai maximum, minimum, rata-rata (mean), 

standar deviasi, sun, range, kurtoris, dan skewness (kemencengan 

distribusi) (Ghozali, 2011:19). Dengan menggunakan statistik deskriptif 

data dapat tersaji dengan ringkas sehingga dapat terlihat ukuran persebaran 

datanya normal atau tidak. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran 

numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif 

tersebut dilakukan dengan program SPSS 23. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder pada 

penelitian ini yaitu dilakukan empat uji asumsi klasik diantaranya uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji 

normalitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi 

variabel pengganggu atau residual. Menurut Ghozali (2011:160) ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

dapat dilakukan dengan cara berikut:  
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1. Analisis Grafik  

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.  

a. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, berarti menunjukkan pola 

distribusi yang normal sehingga model regresi dapat memenuhi 

asumsi normalitas.  

b. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola 

distribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Analisis Statistik  

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-

hati, karena secara visual kelihatan normal. Oleh sebab itu sebaiknya uji 

grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat 

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Uji Komlogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan melihat angka 

probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali, 2011:161) :  

a. Nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya < 0,05 maka 

distribusi dikatakan tidak normal.  

b. Nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya > 0,05 maka 

distribusi dikatakan normal.  
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3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Ghozali (2011:105) menyatakan bahwa uji multikolonieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:  

1. Matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen 

terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal 

ini merupakan adanya multikolonieritas (Ghozali, 2011)  

2. Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai 

cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF >10 (Ghozali, 2011). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).  
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Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Salah satunya adalah dengan melihat pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara residualnya dengan variabel terikat.  

3.6.2.4 Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2011:110) Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dalam model regresi linear. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi 

adalah dengan uji Durbin-Watson. Menurut Ghozali (2011) uji Durbin 

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak 

ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji 

adalah: H0: tidak ada autokorelasi (r=0) dan HA: ada autokorelasi (r≠0).  

DW =  ∑ (e-et-1)
2
 

 ∑ et
2 

Dimana :  d  = nilai Durbin Watson 

   e  =  residual 

 

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d table 

adapun kriteria yang di hasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Jika angka Durbin-Watson (DW) dibawah 2, berarti terdapat 

autokorelasi positif. 

 Jika angka Durbin-Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

 Jika angka Durbin-Watson (DW) diatas +2, berarti terdapat korelasi 

negative. 
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3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian analisis regresi 

berganda yang merupakan suatu metode statistik yang umum digunakan untuk 

meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan bebearap variabel 

independen (Ghozali, 2011:7) Metode regresi berganda diterapkan dalam 

penelitian ini karena selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah 

memiliki hubungan positif atau negatif.  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak 

efektif. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu leverage, size, profitabiitas, intensitas aset tetap, dan intensitas 

persediaan. Model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

ETRit = α + β1GOVit + β2DER + β3SIZEit + β4ROA + β5CIit + β6IIit + €it 

Dimana:  

ETRit = Effective Tax Rate 

α = Konstanta  

β1,2,3 = Koefisien Garis Regresi  

DERit = Tingkat Hutang 

SIZEit = Ukuran Perusahaan 

ROAit = Profitabilitas 

CIit = Intensitas Aset Tetap 

IIit = Intensitas Persediaan 

€it = Error 
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3.7 Uji Hipotesis 

Secara statistik, pengujian hipotesis ini dapat diukur dari nilai statistik F 

(simultan), dan nilai statistik t (parsial). Perhitungan statistik disebut signifikan 

secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam kadaan kritis (daerah 

dimana H0 ditolak. Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah dimana H0 diterima (Ghozali, 2011). 

3.7.1 Uji statistik t (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Penolakan atau penerimaan 

hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:  

a. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 atau 5% 

menyatakan bahwa secara partial variabel independen (leverage, size, 

profitabilitas (ROA), intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan) 

berpengaruh terhadap variabel dependen tarif pajak efektif (effective 

tax rate).  

b. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% menyatakan bahwa 

secara partial variabel independen (leverage, size, profitabilitas (ROA), 

intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen tarif pajak efektif (effective tax rate). 
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3.7.2 Uji Statistik F (Simultan)  

Berdasarkan Ghozali (2011:98) uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan tingkat 

signifikasi 0,05. Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria 

sebagai berikut:  

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 atau 5% 

maka semua variabel independen (leverage, size, profitabilitas (ROA), 

intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan) secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen tarif pajak efektif (effective 

tax rate).  

2. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka semua variabel independen 

(leverage, size, profitabilitas (ROA), intensitas aset tetap, dan 

intensitas persediaan) secara serentak tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen tarif pajak efektif (effective tax rate).  

3.7.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
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dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011:97).  

Apabila koefisien daterminasi (R
2
)=0 berarti tidak ada hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya untuk 

koefisien determinasi (R
2
)=1 maka terdapat hubungan yang sempurna. 

Digunakan adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi apabila regresi 

variabel bebas lebih dari dua.  

 


