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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.I  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Sugino (2012 

: 71) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu. 

 

3.2 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 

November 2017. 

 

3.3 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). 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari sampel 

yang digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi yang didasarkan pada laporan tahunan dan laporan keuanga 

manufaktur sektor aneka industri yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012-2016. Data pada penelitian ini juga termasuk kedalam data 

berganda yaitu data yang terdiri atas satu objek dan waktu tahunan. 

 

3.5 Populasi dan Sampel  

Menurut McClave  (2011 : 6) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi penelitian ini adalah sektor aneka industri yang listing di Buesa Efek 

Indonesia. Populasi penelitian juga termasuk dalam skala perusahaan 

multinasional. 

Sampael adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi McClave  (2011 : 7). Sampel dalam peneelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling.  

Adapun kriteria-kriteria dipilihnya anggota populasi menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016. 
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2. Perusahaan berturut-turut menerbitkan laporan tahunan dan laporan 

keuangan yang berakhir pada 31 Desember selama periode pengamatan 

tahun 2012-2016. 

3. Perusahaan yang bergerak dibidang aneka industri. 

4.   Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan 

persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini disesuai gengan PSAK No. 

15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak 

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

lebih. 

5. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan. 

Karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan 

untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini maka 

perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel. 

6. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis 

mata uang yaitu rupiah. 

Jumlah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016 adalah sebanyak 41 perusahaan yang merupakan 

jumlah populasi dalam penelitian ini. Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

oleh peneliti diatas, Maka didapat sampel perusahaan sektor aneka industri adalah 

12 perusahaan dikali 5 periode jadi total keseluruhan sampel pada penelitian ini 

adalah sebanyak 60 perusahaan. 

Berdasarkan kriteria sample yang di gunakan dalam penelitian ini, maka 

jumlah sample penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sample Penelitian 

 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 

selama periode 2012-2016 
       150  

2 
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut selama periode 2012-2016 
        (25) 

3 
Perusahaan yang tidak bergedak dibidang sektor aneka 

industry 
        (82) 

4 
Perusahaan sample yang tidak memiliki persentase 

kepemilikan asing minimal 20% 
        (22) 

5 
Perusahaan sample yang mengalami kerugian selama 

periode 2012-2016 
          (4) 

6 
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan 

tahunan dalam satu jenis mata uang rupiah 
          (5) 

Total          12  

Jumlah data observasi ( 5 Tahun ) 60 

Sumber : Data Sampel Penelitian 2016 

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut, maka diperoleh sample sebanyak 12 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia di sektor aneka industri. Adapun 

perusahaan yang masuk kategori atau kriteria sample penelitian tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Sample Penelitian 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 ADMG  PT. Polychem Indonesia Tbk  

2 AUTO  PT. Astra Auto Part Tbk  

3 BRAM  PT. Indo Kordsa Tbk d.h PT. Branta Mulis Tbk  

4 HDTX  PT. Panasia Indo Resources Tbk d.h PT. Panasia Indosyntec Tbk  

5 IMAS  PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk  

6 JECC  PT. Jembo Cable Company Tbk  

7 KBLI  PT. KMI Wire and Cable Tbk  

8 KBLM  PT. Kabelindo Murni Tbk  

9 LPIN  PT. Multi Prima Sejahtera Tbk d.h PT Lippo Enterprises Tbk  

10 MASA  PT. Multistrada Arah Sarana Tbk  

11 SMSM  PT. Selamat Sempurna Tbk  

12 VOKS  PT. Voksel Electrik Tbk  

Sumber : www.idx.co.id 

http://www.idx.co.id/
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3.6 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 (Sekara, 2007; 115). Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yang  terikat (dependent variabel) dan 

variabel bebas (independent variabel). 

 

3.7  Definisi Operasional Variabel 

3.7.1 Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

a. Transfer Pricing (Y) 

Penelitian ini menggunakan Variabel transfer pricing sebagai 

variabel dependen. Instrumen pengukuran yang akan digunakan oleh 

(Yuniasih 2012). Dimana transfer pricing yang disimbolkan dengan (Y) 

diukur dengan mneggunakan variabel dummy, artinya nilai variabel 

tersebut terbatas pada 0 dan 1 saja. 

Score 0: Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan 

pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi)  

Score 1: Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) 

Kriteria-kriteria yang dikatan hubungan istimewa dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Induk perusahaan memiliki saham di anak perusahaan  

Induk perusahaan adalah suatu perusahaan lain dan dapat 

mengendalikan semua jalannya proses usaha pada setiap badan 
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usaha yang telah dikuasai oleh sahamnya.  Induk perusahaan biasa 

dipakai perusahaan multinasional dalam berinvestasi untuk 

memegang saham anak perusahaan. Induk perusahaan adalah 

perusahaan yang didirikan khusus untuk menguasai saham 

perusahaan lain dan mengontrol aktivitasnya, dengan cara 

mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha 

anak perusahaannya. Dapat dikatakan memiliki hubungan istimewa 

itu adalah induk perusahaan memiliki saham di anak perusahaan, 

karena hubungan istimewa itu terjadi transaksi antara induk 

perusahaan dan anak perusahaan yang berada di dalam maupun di 

luar negeri.(blogspot.co.id) 

2. Melakukan transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, 

maka dapat dikatakan transfer pricing. 

Ditinjau dari aspek pajak, transfer pricing memiliki 2 

pengertian, pertama berasumsi bahwa transfer pricing adalah murni 

merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengeluaran beban 

pajak. Kedua berasumsi bahwa transfer pricing dianggap sebagai 

menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik, antara 

lain: menggeser laba ke negara yang beban pajaknya kecil. 

(Gusnardi, 2009) 

Transaksi yang dicantumkan dilaporan keuangan yang 

dilaporkan di Bursa Efek Indonesia. Apabila laporan keuangan itu 

tidak mencukupkan ada transfer pricing  atau transaksi antara induk 
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perusahaan dan anak perusahaan maka mendapatkan angka 0. 

Seandainya induk perusahaan yang melakukan transaksi dengan 

anak perusahaan, tapi tidak masuk kedalam laporan keuangan, dan 

disitu tidak dijelaskan maka tidak bisa mendapatkan nilai 1 tetap 0, 

tapi sebaliknya akan mendapatkan nilai 1. (Hartati, 2014) 

3. Terjadinya transaksi perdagangan yaitu penjualan kepada pihak luar 

negeri  dan melakukan ekspor barang kepada pihak yang 

mempunyai hubungan  istimewa dengan melakukan kegiatan 

transfer pricing. (Gusnardi, 2009) 

 

3.7.2 Variabel Bebas (Independen Variabel) 

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.  

3.7.2.1  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 

(Lestari, 2016). 
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3.7.2.2 Kepemilikan Asing 

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa 

Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga 

negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya 

dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan 

yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya 

yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi 

saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011)                            

  Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga 

dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut 

sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing 

dalam perusahaan yang stuktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih 

mementingkan kesejahteraannya. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan 

kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut 

sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat 

mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Caranya melalui praktek transfer pricing: pemegang saham pengendali asing 

menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya 

pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan 

pemegang saham non pengendali. Kepemilikan asing diukur dengan 

menggunakan rumus: 
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3.7.2.3 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. 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 lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 

2010: 36).  

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: 36). 

 

3.7.2.4 Mekanisme Bonus 

Mekanisme bonus merupakan salah satu motif pemilihan suatu metode 

akuntansi tidak terlepas dari positif accounting theory. Mekanisme bonus 

merupakan komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh 
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pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota 

direksi setiap tahun apabila memperoleh laba (Suryatiningsih, 2009). 

Untuk variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan indeks 

trend laba bersih. Menurut Irpan (2010), indeks trend laba bersih (ITRENDLB) di 

hitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih 

tahun t-1. 

           
                          

                            
  

Tabel III.3 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator 

Pajak Effective tax rate yang merupakan 

perbandingan tax expense dibagi 

dengan laba kena pajak 

Kepemilikan Asing Jumlah Kepemilikan dibagi total 

saham yang beredar dikali 100% 

Ukuran Perusahaan Total Aset 

Mekanisme Bonus indeks trend laba bersih (ITRENDLB) 

 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian 

dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut: 

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriftif adalah untuk memberikan gambaran atau 

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

maksimum, minimu (Ghozali, 2016). Analisi statistik deskriptif dimasudkan 

untuk memberikan gambaran dan karekteristik data dari sampel yang digunakan. 
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3.8.2   Uji Mutikolinearitas 

Uji mutikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji ini hanya 

digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak ada lorelasi antar variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya mutikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat 

dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi. Model regresi yang bebas dari mutikolinearitas mempunyai nilai tolerance 

di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2016). 

 

3.8.3  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.   

 

3.8.3.1  Pengujian Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Pengujian regresi logistik juga akan diuji terhadap ketepatan antara 

prediksi model regresi logistik dengan data hasil observasi yang dinyatakan dalam 



49 

 
 

uji kelayakan model (goodness of fit). Pengujian ini di perlukan untuk memastikan 

tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model yang diperoleh. Model 

regresi logistik yang baik adalah apabila tidak terjadi perbedaan antara data hasil 

observasi dengan data yang diperoleh dari hasil prediksi. 

 

3.8.3.2  Uji Kelayakan Model Regresi Hosmer and Lameshow 

Hosmer and lameshow digunakan untuk menguji kelayakan model regresi 

logistic. Jika nilai Hoamer and Lemeshow Goodness of Fit Test lebih dari besar 

dari 0,05 maka hipotesis nol tidak ditolak dan berarti model mampu memprediksi 

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima cocok dengan 

observasinya. 

 

3.8.3.3  Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Perbandingan nilai -2 log likehood dilakukan dengan membandingkan 

nilai -2 log likehood pada model yang hanya melibatkan konstanta dengan nilai -2 

log likehood yang melibatkan konstanta dan variabel brbas (variabel pajak, 

kepemilikan asing, ukuran perusahaan, mekanisme bonus). Nilai -2 log likehood 

pada model yang melibatkan konstanta dan variabel bebas yang lebih kecil dari 

nilai -2 log likehood pada model yang hanya melibatkan konstanta menunjukkan 

bahwa model dengan melibatkan variabel bebas adalah lebih baik dari pada model 

tanpa melibatkan variabel bebas.  

 

3.8.3.4   Uji Omnibust Test of Model Coefficient 

Pengujian ini dilalukan untuk pengujian secara simultan atas variabel 

independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Pengujian 
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ini dilakukan berdasarkan pada nilai signifikansi sedangkan nilai Chi-square 

merupakan penurunan nilai -2 Log Likehood. Apabila nilai signifikansi lebih kecil 

dari tingkat signifikan yaitu 5% maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

penggunaan variabel independen dalam model penelitian secara simultan dapat 

memprediksi variabel dependen. 

3.8.3.5   Uji Koefisien Determinasi 

Uji variabilitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai variabilitas adalah antara 

nol dan satu. Pada penelitian ini menggunakan nilai Nagelkerke R2. Nilai 

Nagelkerke R2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel bebas dalam 

menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas (Gozhali, 2016). 

3.8.3.4  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. 

 

3.8.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 

3.8.4.1 Uji Wald  (Uji t) 

Dalam regresi logistik uji Wald digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara persial dengan cara 

memandingkan nilai statistik wald dengan nilai pembanding Chi square pada 

derajat bebas (db) = pada alpha 5%, atau dengan membandingkan nilai signifikan 
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(p- value) dengan alpha sebesar 5% dimana p-value yang lebih kecil dari alpha 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara persial. 

 

 


