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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif hipotesis testhing, karena penelitian ini 

menentukan hubungan sebab akibat atau kausal yang mengidentifikasi 

variabel yang dipengaruhi dengan melakukan penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi.  

 

3.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan independen. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Berdasarkan penelitian 

Mispiyanti (2015) dan Yuniasih dkk (2012), transfer pricing diukur 

dengan di jadikan variabel dummy, dimana sampel akan diberi score 1 jika 

perusahaan manufaktur  yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi 

atau memiliki hubungan istimewa, sedangkan sampel akan diberi score 0 

jika perusahaaan manufaktur tidak melakukan penjualan kepada pihak 

yang memiliki hubungan istimewa. 

2. Variabel Independen (X) 

 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lainnya.  
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Variabel independen (X) terdiri dari pajak (X1), tunneling incentive 

(X2), bonus plan (X3), dan exchange rate (X4) 

a. Pajak  

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan effective tax rate 

yang merupakan perbandingan tax expense (beban pajak) dikurangi 

dengan differed tax expense (pajak tangguhan) setelah itu dibagi dengan 

laba kena pajak (Yuniasih, 2012)   

b. Tunneling Incentive  

Tunneling incentive diproksikan dengan kepemilikan saham di atas 

20% sebagai pemegang saham pengendali. Kriteria struktur kepemilikan 

terkosentrasi berdasarkan UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan 

pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek 

yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih (Mutamimah,2008). PSAK 

No. 15 juga menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih (Yuniasih, 2012). 

c. Bonus Plan 

Bonus plan merupakan salah satu cara yang dipilih perusahaan 

dengan memilih suatu metode memperbesar laba. Bonus plan  dihitung 

dengan menggunakan variabel dummy, perusahaaan yang melakukan 
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rencana bonus diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Mispiyanti, 

2015). 

d. Exchange rate 

Exchange rate adalah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar 

mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari antara dua 

mata uang masing-masing negara atau wilayah. Variabel exchange rate 

dihitung berdasarkan skala rasio dari laba atau rugi selisih kurs dibagi 

dengan laba atau rugi sebelum pajak (Marfuah, 2014). 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Jenis 

variabel 

Indikator Skala 

Transfer 

Pricing 

 

Dependen 

1 = adanya transaksi penjualan dengan pihak 

istimewa 

0 = tidak ada transaksi penjualan dengan 

pihak istimewa 

dummy 

Pajak   

Independen 
    

                                

               
 
Rasio 

Tunneling 

incentive 

 

Independen 

Jumlah kepemilikan saham asing diatas 20% dummy 

Bonus  

plan 

 

 

Independen 

Bonus dijelaskan pada laporan keuangan 

perusahaan. Dimana yang menerapkan 

kebijakan bonus diberi nilai 1 dan yang tidak 

diberi menerapkan rencana bonus diberi nilai 

0  

dummy 

Exchange 

rate 

 

Independen 
              

                       

                       
 
Rasio 

 

3.3  Populasi dan Sampel  

Sampel penelitian ini adalah sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Metode yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling).  

Adapun  kriteria sampel sebagai berikut: 

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

periode 2014, 2015, hingga 2016. 

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. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. 

4.  Perusahaan sampel mempunyai data laba/rugi selisih kurs. 

5. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian fiskal. 

6. Data laporan keuangan perusahaan selalu tersedia untuk tahun pelaporan 

2014 hingga 2016. 

7. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis 

mata uang yaitu Rupiah. 

Tabel 3.2 

Penentuan Jumlah Sampel Penelitian 

NO KRITERIA PENENTUAN SAMPEL JUMLAH 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama Periode 2014-2016 

144 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan berturut-turut 

(3) 

3. Perusahaan sampel yang tidak 

dikendalikan oleh perusahaan asing 

dengan persentase kepemilikan asing 20% 

atau lebih 

(33) 

4. perusahaan yang mengalami kerugian  (42) 

5. Perusahaan yang mengalami rugi fiskal (3) 

 Perusahaan sampel yang tidak 

mempunyai data laba/rugi selisih kurs 

(4) 

5. Perusahaan yang tidak menggunakan 

mata uang Rupiah 

(29) 

 Jumlah 30 

Sumber: Data Sampel Penelitian  
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Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan 

dikali yang listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun perusahaan yang menjadi 

sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan  Nama Perusahaan 

1. ADES PT. Akasha Wira Internasional Tbk. 

2. AKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk. 

3. AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

4 ARNA PT. Arwana Citra Muia Tbk. 

5. ASII PT. Astra Internasional Tbk. 

6. AUTO PT. Astra Auto Part Tbk. 

7. CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk. 

8. CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

9. DLTA PT. Delta Djakarta Tbk. 

10. DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk. 

11. ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

12. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

13. INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

14. JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

15. KBLI PT. KMI Wire And Cable Tbk. 

16. KICI PT. Kedaung Indag Can Tbk. 

17. KINO PT. Kino Indonesia Tbk. 

18. LION PT. Lion Metal Works Tbk. 

19. LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk. 

20. MERK PT. Merck Tbk. 

21. PYFA PT. Pyridam Farma Tbk. 

22. RICY PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. 

23. ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

24. SKBM PT. Sekar Bumi Tbk. 

25. SKLT PT. Sekar laut Tbk. 

26. SQBI PT. Taisho Pharmaceuntical Indonesia Tbk. 

27. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk. 

28. TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

29. UNIT PT. Nusantara Inti Corpora Tbk. 

30. UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 
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3.4   Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan auditor 

independen masing-masing perusahaan publik periode tahun 2014-2016, serta 

data perusahan yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

yaitu data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi 

dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua data sekunder berupa laporan 

tahunan dan laporan keberlajutan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia untuk periode 2014-2016. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan keberlanjutan 

perusahaan sampel. 

 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis 

kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Dalam 

penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan 

data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam 

analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik logistic regression) dengan bantuan program IBM statistic 

http://www.idx.co.id/
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Package For Socisl sciences (SPSS) ver 21. Alasan penggunaan alat analisis 

regersi logistik adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi atau 

dummy, sehingga dapat dianalisis dengan regresi logistik karena tidak perlu uji 

asumsi normalitas data pada variabel dependennya (Ghozali, 2013). 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

3.6.1.1 Uji Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif 

yang digunakan, antara lain rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan 

minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat 

penting bagi data sampel, sehingga secara konstektual dapat lebih mudah 

dimengerti oleh pembaca.   

3.6.2  Analisis Regresi Logistik 

Analisis regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, dalam hal ini variabel dependennya dalam bentuk variabel  dummy 

(diantara 0 dan 1). Dalam analisis regresi logistik dihasilkan suatu analisis 

model fit yang menggambarkan apakah data dari penelitian ini baik untuk 

digunakan dalam penelitian. Uji yang dilakukan dalam uji regresi logistik 

adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1 Uji Kelayakan Model Regresi 

Uji hosmer and lemeshow digunakan untuk menguji hipotesis nol 

bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 
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antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai 

hosmer and lemeshow goodness-of-fit-test statistics sama dengan atau kurang 

dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak 

baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai 

statistik hosmer and lemeshow goodness-of-fit  lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan 

data observasinya. 

3.6.2.2 Menilai kesesuaian keseluruhan model ( Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. 

Beberapa tes statistik yang diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk 

menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol 

agar supaya model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada 

fungsi likelihood. Likelihood L  dari model adalah probabilitas bahwa model 

yang dihipotesiskam menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol 

dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2logL. Penurunan likelihood (-

2LL) menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013). 
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3.6.2.3 Uji Koefisien Determinasi  

Cox dan snell’s R square merupakan ukuran yang mencoba meniru 

ukuran R
2 

pada multiple regrission yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit 

diinterprestasikan. Nagelkerke’s R square merupakan modivikasi dari 

koefisien cox dan snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 

(nol) sampai 1 ( satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai cox dan 

snell R
2 

dengan nilai maksimumnya. Nilai nagenagelkerke’s R
2
dapat 

diintrepretasikan seperti nilai R
2
 pada  multile regression. Nilai nagelkerke’s 

R
2 

yang kecil bererti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel-variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

3.6.2.4 Uji Ketepatan Model Data 

Uji Matriks Klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan dalam membuat 

keputusan transfer pricing. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat dinyatakan dalam 

persen. 

3.6.3 Pengujian Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan 

menggunakan analisis statistik melalui analisis regresi logistik. Analisis 

statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows versi 21.  
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Persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

Logit Y =[ 
 

   
  = α+β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X4 + ɛ 

Keterangan: 

Y = transfer Pricing 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

X1 = Pajak  

X2 = Tunneling Incentive 

X3 = Bonus Plan 

X4 = Exchange Rate 

ɛ  = error 

pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas 

signifikan pada hasil regresi logistik, hipotesis dinyatakan diterima apabila 

memiliki nilai probabilitas signifikansi <0,05. 


