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BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi dan Watu Penelitian

Penelitan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan

bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham

perusahaan-perusahaan yang go-public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai

pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan

Januari 2018.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data

penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh

perusahaan manufaktur yang go-public yang dipublikasikan melalui Bursa Efek

Indonesia (BEI).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama

tahun 2014 sampai tahun 2016 selama periode pengamatan yang dikeluarkan oleh

perusahaan sampel. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari laporan

tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia

yang dapat diakses melalui www.idx.co.id.

III.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari sampel

yang digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan teknik
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dokumentasi yang didasarkan pada laporan tahunan dan laporan keuanga

manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun

2014-2016. Data pada penelitian ini juga termasuk kedalam data berganda yaitu

data yang terdiri atas satu objek dan waktu tahunan.

III.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang dihailkan dari perhitungan

atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari.

Sedangkan pemilihan tahun 2014-2016 sebagai sampel karena dapat

menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. Dengan

menggunakan  sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi

yang aktual di Indonesia. Selain itu, penelitian tahun 2014-2016 didasarkan pada

tahun dalam pelaporan perusahaan, yang diyakini bahwa perusahaan telah

mengeluarkan annual report.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016

yang memenuhi kriteria-kriteria penentuan sampel. Sampel merupakan sebagian

data yang merupakan objek yang diambil dari populasi. Teknik penentuan sampel

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purpisive sampling. Teknik ini

ditentukan untuk memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan

penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti:
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Adapun kriteria-kriteria dipilihnya anggota populasi menjadi sampel

dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-

2016.

2. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Pemilihan kriteria ini

adalah karena penggunaan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan

perbedaan kurs meskipun telah dilakukan konversi.

3. Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian

tahun 2014-2016.

Tabel III.1

Pengambilan Sampel Penelitian

Keterangan Perusahaan

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-
2016

144

Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap
selama tahun pengamatan

(40)

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Dolar. (45)

Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya mengalami
kerugian selama tahun 2014-2016

(29)

Total sampel 30

Daftar sampel perusahaan manufaktur dijadikan sampel pada
penelitian ini tahun 2014-2016.
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Tabel III.2

Sampel Penelitian

NO. Kode Nama Perusahan

1. ADES Akasha Wira International Tbk

2. AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk

3. ALDO Alkindo Naratama Tbk

4. DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk

5. TOTO Surya Toto Indonesia Tbk

6. LION Lion Metal Works Tbk

7. LMSH Lionmesh Prima Tbk

8. BUDI Budi Starch and Sweetener Tbk

9. MERK Man Truck & Bus Tbk

10. INTP Indocement Tunggal Tbk

11. EKAD Ekadharma International Tbk

12. TALF Tunas Alfin Tbk

13. CPIN Astra International Tbk)

14. JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk

15. ASII Astra International Tbk

16. AUTO Astra Auto Part Tbk

17. NIPS Nippres Tbk

19. CEKA Cahaya Kalbar Tbk

20. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
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21. ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk

22. SKBM Sekar Bumi Tbk

23. SKLT Sekar Laut Tbk

24. ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk

25. PYFA Pyridam Farma Tbk

26. RICY Ricky Putra Globalindo Tbk

27. ICBP Indofoot CBP Sukses Makmur Tbk

28. DLTA Delta Djakarta Tbk

29. KDSI Kedaung Setia Industrial Tbk

30. UNVR Unilever Indonesia Tbk

Sumber: www.idx.co.id

III.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau

membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek

atau orang yang sama, atau pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini

menggunakan dua variabel yang  terikat (dependent variabel) dan variabel bebas

(independent variabel).

III.6 Definisi Operasional Variabel

II.6.1 Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama

peneliti. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak dapat
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berdirri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah

Transfer Pricing.

transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan (transfer)

barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Dalam konteks praktik

penghindaran pajak maka modus transfer pricing yakni dengan merekayasa pem-

bebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai

hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang

secara keseluruhan atas grup perusahaan

Transfer Pricing dalam penelitian ini adalah penjualan produk dari satu

divisi ke divisi yang lain yang mempunyai hubungan istimewa dan berada di

negara lain yang mempunyai tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia. Transfer

pricing dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan

penjualan kepada pihak berelasi. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang

melakukan penjualan kepada pihak berelasi yang berada di negara lain dengan

tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia diberi nilai 1, sedangkan yang lainnya

diberi nilai 0. Dengan Perhitungan apabila :

1 = adanya transaksi penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa

0 = tidak adanya transaksi penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan

istimewa

II.6.1 Variabel Bebas (Independen Variabel)
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Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah

secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah

Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus konstitusional.

a. Pajak

Pajak dalam penelitian ini merupakan kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh 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 dikurangi deferred tax expense dibagi dengan laba

kena pajak (Yuniasih et al., 2012).

b. Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar,

jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan

tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit

(Sulistiono, 2010: 36). Perusahaan yang memiliki total aset besar

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif
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lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan

dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010: 53).

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur

ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan

penjualan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Total aset adalah segala sumber

daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu

dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa

yang akan datang (Sulistiono, 2010: 53).

c. Mekanisme Bonus

Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena

memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Bonus yang diberikan perusahaan

dapat berupa tunjangan, komisi, insentif penjualan, atau kesejahteraan

karyawan. Pemberian kompensasi bonus diukur dengan dummy, dimana

nilai 1 diberikan untuk perusahaan dengan kepemilikan asing yang

melakukan pemberian bonus, tantiem, komisi, atau insentif penjualan

kepada manajemen,sedangkan yang lainnya nilai 0.

Mekanisme bonus adalah pemberian imbalan diluar gaji kepada

direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi

kerja direki itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan

diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan

secara objektif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah adalah

mekanisme bonus. Dimana variabel mekanisme bonus diproksikan
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dengan indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Pengukuran variabel ini

menggunakan skala rasio dengan rumus sebagai berikut ( Winda Hartati,

2014):

TABEL III.3

Definisi Operasional Variabel

Variabel Indikator

Pajak Effective tax rate yang merupakan
perbandingan tax expense dikurangi
deferred tax expense dibagi dengan laba
kena pajak

Ukuran Perusahaan Total Aset

Mekanisme Bonus indeks trend laba bersih (ITRENDLB)

III.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi

linier berganda dengan bantuan program Statistical Package For Sosial Srience

(SPSS) versi 17.0. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode

analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan

atau memperkirakan secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama terhadap variabel terikat.

Hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan variabel bebas

dapat dilakukan dengan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda
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adalah analisis tentang hubungan antara satu dependent variabel dengan dua atau

lebih independent variabel. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat digunakan model regresi linier berganda dengan persamaan

sebagai berikut:

Keterangan:

Y : Transfer Pricing

X1 : Pajak

X2 : Ukuran Perusahaan

X3 : Mekanisme Bonus

: Konstanta

: koefisien Regresi

: Residual

III.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriftif adalah untuk memberikan gabaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rat-rata (mean), standar devisi,

varian, maksimum, minimu (Ghozali, 2013). Analisi statistik deskriptif

dimasudkan untuk memberikan gambaran dan karekteristik data dari

sampel yang digunakan.

III.7.2 Uji Multikolinearitas
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Model regresi dikatakan baik bila tidak terdapat gejala korelasi

yang kuat diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas pada model

regresi logistik menggunakan matriks korelasi antarvariabel independen.

Melalui tabel matriks korelasi dapat diketahui korelasi antarvariabel 33

independen. Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas jika korelasi

antarvariabel independen > 0,8.

III.7.3 Analisis Regresi Logistik

Uji hipotesis dilakukan dengan 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.

Dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik

karena didalam analisis regresi logistik dihasilkan suatu analisis model fit

yang menggambarkan apakah data dari penelitian ini baik untuk

digunakan dalam penelitian.

III.8 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.



46

III.8.1 Uji Model Regresi

Uji Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk menguji apakah

model yang dihipotesakan fit dengan data (Gozhali, 2007). Hipotesis

untuk menilai model fit adalah :

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkatsignifikansi

sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan

hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi Hosmer

dan Lemeshow

III.8.2 Uji matriks klasifikasi

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.

III.9 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

III.9.1 Uji Signifikansi Model Secara Parsial (Uji Wald)

Dalam regresi linear, baik sederhana maupun berganda uji t

digunakan untuk menguji signifikansi dari pengaruh parsial. Pada regresi

logistik, uji signifikansi pengaruh parsial dapat diuji dengan uji wald.

Dalam uji wald, statistik yang diuji adalah statistic wald (wald statistik).
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Nilai statistic dari uji wald berdistribusi chi-kuadrat. Pengambilan

keputusan terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan

pendekatan nilai probabilitas dari uji wald.

III.9.1 Pengujian Secara Simultan (Omnibus)

“Untuk menguji apakah model logistik yang melibatkan variabel

bebas signifikan secara statistik lebih baik/akurat dalam hal mencocokan

data membandingkan nilai Sig. Untuk Step 1 (Step) yakni 0,000 terhadap

tingkat signifikan 0,05. Nilai Sig. disebut juga dengan nilai probabilitas”.

1. jika nilai probabilitas (Sig) lebih kecil dari tingkat signifikasi, maka

disimpulkan bahwa model yang melibatkan variabel bebas signifikan

(secara simultan) lebih baik dalam hal mencocokan data dibandingkan

model sederhana.

2. jika nilai probabilitas (Sig) lebih besar dari tingkat signifikasi, maka

disimpulkan bahwa model yang melibatkan variabel bebas tidak signifikan

(secara simultan) lebih baik dalam hal mencocokan data dibandingkan

model sederhana.

III.9.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Naglkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk

mengetahui seberapa besar variabel independen maupun menjelaskan dan

memepengaruhi variabel dependen. Nilai Naglkerke R Square bervariasi

antara 1 (satu) sampai dengan 0 (nol) jika nilai semakin mendekati 1 maka

model dianggap semakin goodness of fit jika semakin mendekati 0 maka

model dianggap gagal dianggap tidak goodness of fit (Ghozali, 2011:341).


