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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013 hingga 

2016.Digunakannya sampel perusahaan pemerintah (BUMN) yang terdaftar di 

BEI dikarenakan pada perusahaan pemerintah BUMN dimungkinkan adanya 

konflik yang terjadi antara pemegang saham utama (pemerintah) dengan 

manajemen perusahaan dalam penentuan kebijakan mengenai tarif pajak efektif 

perusahaan. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel 

yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi 

sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam teknik 

non random sampling adalah metode purposive sampling.Metode purposive 

sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif 

peneliti, dimana terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh sampel (Sugiyono, 

2008).Kriteria yang diterapkan terhadap pengambilan sampel penelitian ini 

adalahsebagai berikut: 

a. Perusahaan BUMN  di Indonesia tahun 2013- 2016;  

b. Perusahaan BUMN  yang terdaftar di BEI berturut-turut tahun 2013- 2016;  
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c. Perusahaan BUMN sebagian sahamnya dimiliki oleh manajemen dan 

institusi dari tahun 2013- 2016; 

d. Perusahaan BUMN memiliki komisaris independen.   komite audit dan 

Dewan Komisaris dari tahun 2013- 2016; 

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian yang didapat adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Sampel Perusahaan 

No Karakteristik Sampel Jumlah Perusahaan  

1 

Perusahaan BUMN  yang ada di Indonesia tahun 2013– 

2016 116 

2 

Perusahaan BUMN  yang tidak terdaftar di BEI berturut-

turut tahun 2013– 2016 

(96) 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian 7 

4 

Perusahaan BUMN yang tidak memiliki  dewan 

komisaris, komisaris independen dan   komite audit dari 

tahun 2013– 2016 

(0) 

Jumlah Sampel  13 
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Adapun daftar perusahaan yang jadi sampel penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2Daftar Sampel Perusahaan Periode 2013-2016 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Adhi Karya (Persero) ADHI 

2 Bank Negara Indonesia BBNI 

3 Bank Rakyat Indonesia BBRI 

4 Bank Tabungan Negara  BBTN 

5 Bank Mandiri (Persero)  BMRI 

6 Jasa Marga (Persero)  JSMR 

7 Kimia Farma KAEF 

8 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGSN 

9 Bukit Asam  PTBA 

10 Semen Baturaja (Persero) SMBR 

11 Semen Indonesia (Persero) SMGR 

12 Timah Tbk. TINS 

13 Telekomunikasi Indonesia (Persero)  TLM 

Sumber : BUMN publik : BEI 2018 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

sekunder yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu (time series 

data) dan silang tempat (cross section data) dimana data tersebut merupakan 

data kuantitatif dalam bentuk publikasi.Sumber data yang digunakan berasal 

dari Indonesia Capital MarketDirectory (ICMD), annual report, dan 

mengakses website Bursa Efek Indonesia melalui internet (www.idx.co.id). 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen 

atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Ada 

tiga variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini yaitu dewan 

komisaris, komisaris independen  dan komite audit sedangkan untuk variabel 

dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini hanya ada satu yaitu 

effective tax rate (ETR).  

Tabel III.2 

 Tabel Operasional 

 Variabel Definisi Indikator Skala 

X1 Dewan 

Komisaris 

Dewan Komisaris sebagai organ 

perusahaan bertugas 

danbertanggungjawab secara 

kolektif untuk melakukan 

pengawasan danmemberikan 

nasihat kepada Direksi serta 

jumlah seluruh dewan Komisaris 

audit dalam suatu perusahaan 

 

Nominal 

http://www.idx.co.id/
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memastikan bahwaperusahaan 

melaksanakan GCG sesuai 

dengan aturan 

X2 Proporsi 

Komisaris 

Independen 

Komisaris independen adalah 

komisaris yang bukan 

merupakan anggota manajemen, 

pemegang saham mayoritas, 

pejabat atau dengan cara lain 

berhubungan langsung atau 

tidak langsung dengan 

pemegang saham mayoritas dari 

suatu perusahaan yang 

mengawasi pengelolaan 

perusahaan (Surya dan 

Yustiavandana, 2006) 

 

Proporsi Komisaris Independen = 

                    

                           
 x 100 

 

Rasio 

X3 Komite 

Audit 

Komite audit 

merupakan jumlah seluruh 

anggota komite audit dalam 

suatu perusahaan. Komite audit 

sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh BAPEPAM dan 

Kementerian BUMN 

mewajibkan komite audit 

minimal terdiri dari seorang 

ketua yang juga komisaris 

independen dan dua anggota 

eksternal yang independen. 

 

jumlah seluruh anggota komite 

audit dalam suatu perusahaan 

 

Nominal 
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Komite audit diukur dengan 

menghitung jumlah anggota 

komite audit dalam suatu 

perusahaan. 

 

Y Effective tax 

rate (ETR) 

Effective tax rate (ETR) adalah 

tingkat pajak efektif perusahaan. 

ETR dihitung dari beban pajak 

penghasilan (beban pajak kini) 

dibagi dengan pendapatan 

sebelumpajak. 

ETR =   

                       

                      
 x100 

 Rasio 

Sumber : Olahan Penulis 2018 

 

3.4.  Metode Analisis 

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk 

dipahami.Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum 

(Ghozali, 2008).Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel – variabel 

yang terdapat dalam penelitian ini.Selain itu statistic deskriptif menyajikan 

ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik 

deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 16. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model 

pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi 

klasik.Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus 

terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas dan 

heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier 

berganda perlu lebih dahulu pengujian asumsi klasik yang terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Gujarati, 2006). 

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji 

normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian 

normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, ploting dan residual yang akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar 

disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikutigaris diagonal. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan : 
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a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas (Ghozali, 2009) 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistic nonparametricKolmogrov-Smirnov (K-S). Jika 

hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 

maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil uji 

Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka 

data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2009). 

2. Uji multikoloniearitas 

Uji mutikoloniearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen) atau 

tidak.Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independennya.Jika terdapat korelasi antara variabel independennya maka 

variabel-variabel tersebut tidak orthogonal.Variabel orthogonal adalah 

variable independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol (Ghozali, 2006). 

Gejala multikolineritas dapat dideteksi dengan melihat nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance digunakan 
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untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). 

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolineritas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama dengan VIF>10 

(Ghozali, 2006). 

3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problemautokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006). 

         Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

yaitu dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta)  dalam model regresi dan tidak 

ada variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2006). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

  Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadiketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lainatau 

untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homokesdastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi 

variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID).Apabila dalam 

grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar 

acak diatas dan dibawah angaka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasikan 

tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 

3.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan.Dalam penelitian ini analisis regresi berganda 

digunakan untuk memprediksi hubungan antara karakteristik corporate 

governance dan effective taxrate (ETR). Adapun persamaan untuk untuk 

menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  ETRt = α0 + β3DKom + β1INDt + β2CAt + + €t 

Keterangan 

ETR  : Tingkat Pajak Efektif 

α0  : Konstanta 
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DKom :Dewan Komisaris 

IND  : Komisris Independen 

CA : Komite Audit 

 

3.5.1Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual dapat 

diukur dari goodness of fitnya.Secara statistik, setidaknya goodness of fit 

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R2), nilai uji statistik F dan nilai 

uji statistik t. 

 

3.5.1.1 Uji t (parsial) 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006).Apabila t hitung 

yang diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang 

berarti hipotesis diterima.Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh 

lebih kecil dari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 

Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing 

variabel. Apabila nilai t >0,05 maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika 

t<0,05 maka hipotesis diterima (Ghozali, 2006). 
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3.5.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen.Uji F 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung 

hasil runregresi yang dilakukan.Jika nilai F-tabel <Fhitung maka dapat 

disimpulkan model dapat diterima dan layak digunakan untuk 

menjelaskan ETR. Pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

sebagai factor yang mempengaruhi nilai ETR harus memiliki nilai 

signifikansi sebesar <0,05  sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian 

statistik t (Ghozali, 2007). 

 

3.5.1.3 Kofisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan uji model.Koefisien 

determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerapkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu.Nilai koefisien determinasi yang lebih kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-

variabel independen hampir memberikan semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006). 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 

model. Oleh karena itu,banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R2 pada saatmengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapatbernilai negatif, 

walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2006). 

Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapat nilaiadjusted R2 negatif, 

maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol 

 

 


