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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif karena 

mempunyai keunggulan dari sisi efisiensi dimana dalam penelitian ini bekerja 

menggunakan sampel untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu 

penelitian kuantitatif dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat terhadap 

variabel yang diteliti. 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti 

mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu 

diperoleh dari laporan keuangan perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dalam tahun 2014–2016. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda 

dan pengujian hipotesis. 

3.3 Populasi  dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:80) mendefinisikan populasi adalah sebagai 

berikut : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 
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yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 

industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

Populasi tersebut berjumlah 144 perusahaan. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2013:81) mendefinisikan sampel adalah sebagai 

berikut : “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.” Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, dengan menggunakan teknik 

ini penulis mengambil data sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria 

yang digunakan dalam pemilihan sampel ini adalah: 

a. Perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2016. 

b. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara berturut – turut 

selama periode 2014–2016. 

c. Perusahaan yang tidak menegalami kerugian selama periode 2014 -

2016 

d. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan per 31 desember 

untuk periode 2014-2016 dan pelaporan menggunakan mata uang 

rupiah. 
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sample Penelitian 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 Total perusahaan yang termasuk dalam industri 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014 – 2016. 

144 

2 Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan 

secara berturut – turut selama periode 2014 – 2016. 

(3) 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian (42) 

4 Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 

menggunakan mata uang asing. 

(29) 

 Perusahaan yang menjadi sample  70 

 Sumber: Data sampel penelitian 

Berdasarkan proses penentuan sample diatas, diperoleh jumlah 

sampel sebanyak yang memenuhi kriteria penelitian yang terdiri dari: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

NO NAMA PERUSAHAAN 
KODE 

PERUSAHAAN 

1 Semen Baturaja Persero Tbk SMBR 

2 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 

3 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 

4 Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

5 Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI 

6 Trias Sentosa Tbk TRST 

7 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

8 Astra International Tbk ASII 

9 Astra Auto Part Tbk AUTO 

10 Selamat Sempurna Tbk SMSM 

11 Sepatu Bata Tbk BATA 

12 Jembo Cable Company Tbk JECC 

13 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 

14 Kabelindo Murni Tbk KBLM 

15 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

16 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

17 Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM 

18 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

19 Mandom Indonesia Tbk TCID 

20 Gudang Garam Tbk GGRM 

21 Mayora Indah Tbk MYOR 

22 Ekadharma International Tbk EKAD 

23 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

24 Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI 

25 Merck Tbk MERK 

26  Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk SIDO 

27 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 

28 Semen Gresik Tbk SMGR 
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NO NAMA PERUSAHAAN 
KODE 

PERUSAHAAN 

29 Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP 

30 Wijaya Karya Beton Tbk WTON 

31 Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

32 Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ISSP 

33 Lion Metal Works Tbk LION 

34 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 

35 Intan Wijaya International Tbk INCI 

36 Argha Karya Prima Industry Tbk APLI 

37 Alkindo Naratama Tbk ALDO 

38 Nippres Tbk NIPS 

39 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 

40 Trisula International Tbk TRIS 

41 Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT 

42 Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk SCCO 

43 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

44 Delta Djakarta Tbk DLTA 

45 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

46 Sekar Bumi Tbk SKBM 

47 Sekar Laut Tbk SKLT 

48 Kalbe Farma Tbk KLBF 

49 Kimia Farma Tbk KAEF 

50 Pyridam Farma Tbk PYFA 

51 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBI 

52 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 

53 Siantar Top Tbk STTP 

54 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

55 Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ 

56 Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI 

57 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 

58 Garuda Metalindo Tbk BOLT 

59 Impack Pratama Industri Tbk IMPC 

60 Chitose Internasional Tbk CINT 

61 Akasha Wira International Tbk ADES 

62 Duta Pertiwi Nusantara DPNS 

63 Indo Acitama Tbk SRSN 

64 Indospring Tbk INDS 

65 Star Petrochem Tbk STAR 

66 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

67 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

68 Tunas Alfin Tbk TALF 

69 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 

70 Kino Indonesia Tbk KINO 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. 

Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam sekelompok itu. 

Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis variabel 

penelitian, yaitu variabel terikat (dependent variable) danvariabel bebas 

(independent variable). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen pajak. Sedangkan 

variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah corporate governance, profitabilitas dan leverage. 

 
3.5 Defenisi Operasional Variabel 

3.5.1 Manajemen Pajak 

Manajemen pajak adalah kemampuan untuk membayar jumlah pajak 

yang sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Pengukuran 

manajemen pajak pada penelitian ini menggunakan Cash ETR (Effective Tax 

Rate). Penelitian ini menggunakan rentang ETR 0-1. Cash ETR merupakan 

rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak 

penghasilan. Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam laporan arus kas 



 33 

pada pos “pembayaran pajak penghasilan” di “arus kas aktivitas operasi”. 

Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam laporan laba rugi 

pada pos “laba sebelum pajak penghasilan” (Putri,2017). 

     
             

               
 

3.5.2 Corporate Governance  

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 

3.5.2.1 Jumlah Dewan Komisaris  

Dengan adanya dewan komisaris tentu sangat diharapkan dapat 

dilakukan perencanaan dan strategi-strategi secara khusus untuk mengelola 

beban pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Data dalam 

perhitungan ini diperoleh dari pengungkapan catatan atas laporan keuangan 

(Lestari, 2015). 

BOARD = Σ seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris  

3.5.2.2 Persentase Komisaris Independen  

Dengan adanya komisaris independen maka semua pihak yang 

berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dimana akan 

terbentuk situasi yang suitable dengan prinsip dasar corporate governance 

dan meningkatkan kemampuan sehingga kinerja mereka efektif dan tentu 

mendukung untuk dapat mengelola pajak yaitu dengan manajemen pajak. 
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Data dalam perhitungan ini didapat dalam pengungkapan catatan atas laporan 

keuangan(Lestari, 2015).Variabel ini diukur dengan rumus berikut :  

      
                           

                                      
 

3.5.2.3 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi  

Dengan adanya pemberian kompensasi tersebut maka diharapkan dapat 

menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan juga kepada 

pengelola aset. Kepatuhan dapat dipandang bagaimana perilaku individu atau 

masyarakat dalam menyikapi fenomena dan situasi manakala fenomena yang 

diamati memberikan keuntungan dalam hidupnya, maka hal tersebut akan 

membawa sikap yang positif dalam hal kepatuhannya, demikian juga dengan 

dewan komisaris dan direksi yang mana mereka bertindak sebagai eksekutif 

yang juga akan melakukan hal yang sama yaitu melakukan kebijakan 

manajemen pajak(Lestari, 2015). 

COMP = Ln total kompensasi 

3.5.3 Profitabilitas  

Darmadi (2013) menjelaskan definisi profitabilitas adalah ukuran 

untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan 

membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasional yang 

dicapai. Untuk mengukur profitabilitas menggunakan proxy rasio return on 

aset (ROA) dengan rumus: 
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Dalam penelitian ini digunakan ROA sebelum pajak, agar dapat 

diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas operasi tanpa terpengaruh keputusan investasi dan pajak (Darmadi, 

2013). 

3.5.4 Leverage  

Leverage menurut Godfrey, et al. (2010:508) adalah kemampuan 

perusahaan untuk mengunakan aktiva atau dana yang mempunyai biaya tetap 

untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan, dengan 

rumus sebagai berikut : 

                 
               

            
 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

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 dalam penelitian (Ghozali, 

2013: 19) 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi 

yang tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model 

analisis regresi berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data 
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harus berdistribusi normal, non autokorelasi, non heteroskedastisitas dan non 

multikolonieritas (Ghozali, 2013: 105). 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal atau 

tidak. Uji ini dapat dilakukan pada setiap variabel dengan logika bahwa jika 

secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode normal probability plot untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

menggunakan Grafik Normal Probability Plot. Distribusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2013:160). 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk medeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah 

sebagai berikut:  

Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), 

maka hal ini merupakan adanya indikasi adanya multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 
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lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10 (Ghozali, 2013: 105).  

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

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

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteraskedastisitas karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran kecil, sedang dan besar (Ghozali, 2013: 139).  

3.6.2.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (distribance term) pada 

periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali. 2013: 

110). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk 

mendeteksi auto korelasi bisa digunakan Durbin-Watson (D-W). sedangkan 

kaidah keputusan dari uji Durbin-watson (D-W), (Ghozali, 2013: 111) adalah : 

 

Tabel 3.3 

Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 



 38 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 ˂ d ˂ dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada krelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

negative 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali 2013  

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis).  Model regresi yang dikembangkan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah: 

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda sebagai berikut:  

Y = 𝛼+𝛽1 X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3 X3 + 𝛽4X4+𝛽5X5+ e 

Keterangan:  

Y : Manajemen Pajak  

α : Nilai Intersep (konstan)  

β : Koefisien arah regresi  

X1: Jumlah Dewan Komisaris 

X2 : Persentase Dewan Komisaris Independen 

X3 : Kompensasi Manajemen  

X4 : Profitabilitas  

X5 : Leverage  

e  : error  
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3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial 

dari variabel independennya. Adapun hipotesisnya dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1 : bi ≥ 0 

Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun 

ditolak atau diterima sebagai berikut : 

1. Apabila t-hitung > t-tabel dannilaisignifikan< 0,05 maka variabel 

independen dapat menerangkan variabel dependennya atau dengan kata 

lain terdapat pengaruh yang signifikan diantara dua variabel yang diteliti. 

2. Apabila t-hitung < t-tabel dan nilai signifikan> 0,05 maka variabel 

independen tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan 

kata lain tidak terdapat pengaruh diantara dua variabel yang diteliti. 

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen, karena jika R² kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya 

amat terbatas (Ghozali, 2013: 97). 


