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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini mengunakan desain penelitian Uma Sekaran. Secara spesifik 

akan membahas (1) tujuan studi, (2) jenis investigasi, (3) tingkat intervensi 

peneliti, (4) situasi studi, (5) unit analisis, (6) horizon waktu studi. 

1. Tujuan studi 

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis. (Arikunto:2008) 

menyebut tujuan penelitian ini sebagai penelitian verifikatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain atau penelitian 

sebelumnya. 

2. Jenis Investigasi 

Jenis Investigasu dalam penelitian ini adalah investugasi Korelasional yaitu 

mencari bagaimana pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Kualitas Audit dan 

Mekanisme Bonus (Bonus Plan) terhadap keputusan Transfer Pricing. 

3. Tingkat Intervensi Peneliti 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

sudah ada dan siap untuk diolah sehingga tingkat intervensi peneliti minimal 

bahkan tidak ada. 

4. Situasi Studi 

Dalam penelitian ini situasi studi yang dipilih adalah studi lapangan yaitu studi 

yang dilakukan dalam organisasi. 
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5. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi. 

6. Horizon Waktu 

Peneliti mengunakan horizon waktu longitudinal, yaitu melihat data dalam dua 

atau lebih periode. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda nyata, 

abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki 

karakter tertentu dan sama. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-

2017. Alasan saya memilih sektor aneka industri karena berdasarkan data pajak 

perusahan yang melakukan transfer pricing kebanyakan pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur dalam Sektor 

Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014, 2015 

dan 2017. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel 

bertujuan (purposive sampling) dengan teknik berdasarkan pertimbangan tertentu 

(juldgment sampling) yang melibatkan pemilihan subjek yang berada di tempat 

yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan 

informasi yang diperlukan (Uma Sekaran 2015), adapun peneliti menentukan 

sampel penelitian dengan kriteria sebagai berikut : 
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1. Perusahaan Manufaktur dalam Sektor Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013, 2014, 2015 dan 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 

memliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. 

3. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan 

2013-2016. 

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

5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis 

mata uang yaitu rupiah. 

Berdasarkan kriteria pemilihan kriteria diatas diperoleh perusahaan yang akan 

digunakan sebagai sampel perusahaan sebanyak   perusahaan sebagai berikut  

Tabel 3.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 perusahaan  manufaktur sektor aneka industri di 

Bursa Efek Indonesia  pada tahun 2013-2016 

41 

2 perusahaan yang delisting  selama tahun pengamatan 

2013-2016 

(8) 

3 Perusahaan sampel yang tidak dikendalikan oleh 

perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 

asing 20% atau lebih 

(3) 

4 Perusahaan yang mengalami kerugian selama 

periode pengamatan 

(4) 

5 Perusahaan yang tidak mempunyai data laba/rugi 

selisih kurs  

(8) 

6 

 

Perusahaan yang tidak menggunakan rupiah dalam 

laporannya 

 

(8) 

 Jumlah sampel 10 

 Jumlah Observasi =   10 x  4 tahun periode 

penelitian 

40 

Sumber: Data sekunder yang diolah (www.idx.co.id) 

http://www.idx.co.id/
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Untuk mengetahui 10 perusahaan apa saja yang menjadi sampel penelitian lebih 

jelasnya dibuat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. AUTO Astra Tbk Auto Part Tbk 

2. BRAM Indo Kordsa Tbk 

3. ASII Astra International Tbk 

4. KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

5. RICY Ricy Putra Globalindo Tbk 

6. SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

7. SMSM Selamat Sempurna Tbk 

8. TRIS Trisula International Tbk 

9. UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

10. VOKS Voksel Elektric Tbk 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penellitian ini adalah data Dokumenter, 

yaitu data yang diperoleh dari dokumen sehubungan dengan objek penelitian yaitu 

dalam bentuk laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industry 

tahun periode 2014-2017. Sedangkan sumber 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 di publikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder yang 

digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang didapat dari olahan yang 

berasal dari Website Indonesian Stock Exchange (IDX) di www.idx.co.id.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti mengunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitia lapangan. 
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Penelitian pustaka, peneliti memeperoleh data yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang di teliti melalui buku, jurnal, internet, berita dan perangkat lain yang 

berkitan denga n judul penelitian. Sedangkan peneltian lapangan mengunaan data 

sekunder. Seluruh data bersumber dari lapiran tahunan perusahaan manufaktur 

sektor aneka industry tahun 2014 ampai 2017 yang di publikasikan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan dapat di akses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia pada 

alamat website www.idx.co.id. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Pada penelitian ini mengunakan empat variabel independen dan satu 

variabel dependen. Penjelasan lebih lanjut mengenai variabel variabel tersebut 

akan diuraikan pada subjudul berikutnya. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Terdapat satu variabel dependen yang digunakan dalam pnelitian ini yaitu 

variabel Transfer Pricing. Transfer pricing adalah tindakan pengalokasian laba 

dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam 

group perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bukan menghindari pajak 

(Chandraningrum 2009:4). Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel 

transfer pricing diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak 

berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan 

istimewa diindikasikan ada transfer pricing. Harga yang ditetapkan dalam 

penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan 

harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga. Transfer 

pricing diukur mengunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (related 

http://www.idx.co.id/
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party transaction/RPT) piutang atas total piutang. Karena transfer pricing dan 

RPT merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. 

Hubungan istimewa yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian 

ini adalah wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak 

langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain. 

Instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

instrumen yang digunakan oleh Yuniasih (2012). Dimana Transfer pricing yang 

disimbolkan dengan (Y) diukur dengan menggunakan variable dummy, artinya 

nilai variabel tersebut terbatas pada 0 dan 1 saja.  

Score 0: Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubugan istimewa (pihak afiliasi)  

Score 1: Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki  

hubugan istimewa (pihak afiliasi)     

3.5.2 Variabel Indenpenden 

 Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini sebanyak empat 

variabel yaitu beban pajak, exchange rate, kualitas audit dan mekanisme bonus 

(bonus plan). 

3.5.2.1 Beban Pajak 

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan 

maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sektor 

penerimaan pendapatan negara. Variabel pajak data penelitian ini diukur dengan 

mengunakan effective tax rate (ETR). Effective tax rate merupakan sebuah 

persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dinilai dari 
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informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan 

bentuk perhitungan tarif  pajak pada perusahaan (Yuniasih, 2012 dalam Marfuah 

&  Azizah, 2014). 

                                     ETR =             Tax Expense 

Laba Kena Pajak 

sehingga dalam perhitungan nantinya dalam olah data nilai dari beban pajak 

diubah menjadi log natural agar dapat diolah ke dalam SPSS 23.0. 

3.5.2.2 Exchange Rate 

Exchange Rate adalah perjanjian yang dikenal sebgai nilai tukar mata uang 

terhadap pembayaran saat ini dikemudian hari antara dua mata uang masing-

masing Negara atau wilayah. Variabel independen (Exchange Rate) dalam 

penelitian ini dihitung berdasarkan skla rasio dari laba atau rugi selisih kurs dibagi 

dengan laba atau rugi penjualan, dengan rumus sebagai berikut (Marfuah dan 

Andri Puren N.A, 2013) : 

 

 

 

3.5.2.3 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan 

laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan. Kualitas audit sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. 

Kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP Big Four (PriceWaterhouse 

Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernest & Young-E&Y) 

 

    Laba Rugi Selisih Kurs 

Exchange Rate =    
 

x 100% 

             Laba Rugi Sebelum Pajak 
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memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang di audit oleh KAP non The Big Four (Annisa dan Kurniasih:2012). 

Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy. 

 Angka 1 : Digunakan untuk mewakili perusahaan yang di audit oleh KAP  

       Big Four. 

 Angka 0: Digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh   

      KAP non-Big Four (Annisa:2012). 

3.5.2.4 Mekanisme Bonus 

Variabel mekanisme bonus adalah pemberian imbalan diluar gaji kepada 

direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja 

itu sendiri. Variabel independen (Mekanisme bonus) dalam penelitian ini 

diproksikan dengan indeks trend laba bersih (ITRENDLB), pengukuran variabel 

ini mengunakan skala rasio dengan rumus sebagai berikut (Winda Hartati dkk, 

2014) 

 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 

suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, 

analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Alat analisis 

 

            Laba Bersih Tahun t 

INTREDLB =    
 

 x 100% 

              Laba Bersih Tahun t - 1 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 

inferensial dengan menggunakan model regresi logistik (logistic regression) 

dengan bantuan SPSS 23.0. Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik 

(logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat dikatomi (berganti 

atau tidak berganti auditor). Asumsi normal distribution tidak dapat dipenuhi 

karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan 

kategorial (non-metrik). Sehingga dapat dianalisis dengan regresi logistik (logistic 

regression) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. 

Agar model regresi yang di pakai dalam penelitian ini secara teoritis 

menghasilkan nilai parametik yang sesuai maka terlebih dahulu data harus 

memenuhi uji normalitas dan uji asumsi klasik (Ningsaptiti, 2010). 

3.6.1 Statistik Deskripitif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtois dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti 

hanya melakukan uji multikolinearitas. 

1. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi 

antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui 

ada tidaknya suatu masalah multikolinearitas dalam model regresi, peneliti 

dapat menggunakan nilai VIF (Variance Infaltion Factor) dan  Tolerance, 

seperti berikut ini:  

a. Jika nilai Tolerance di bawah 0.1 dan nilai VIF di atas 10, maka  model 

regresi mengalami masalah multikolinearitas.  

b. Jika nilai Tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10, maka model 

regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.(Ghozali, 2009: 95) 

3.6.3 Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Logistik 

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik yaitu bagian 

dari analisis asosiatif untuk menguji pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, 

Kualitas Audit dan Mekanisme Bonus pada Transfer Pricing. Dimana regresi 

logistik adalah salah satu bentuk model regresi nonlinear yang menggunakan 

fungsi eksponensial dalam pendugaan parameternya (Gani dan Amalia, 2015). 

Alasan penggunaan regresi logistik dalam penelitian ini adalah karena variabel 

dependen yaitu Transfer Pricing merupakan variabel dummy yang 

menggunakan data kategorik (nominal) dalam skala pengukurannya. Menurut 

Ghozali (2006) dalam Nurachman, regresi logistik cocok digunakan untuk 

penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (nominal atau 

nonmetrik). 

Dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik 

karena didalam analisis regresi logistik dihasilkan suatu analisis model fit 
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yang menggam barkan apakah data dari peneliti ini baik untuk digunakan 

dalam penelitian (pramana, 2014). 

Berikut persamaan regresi logistik : 

                   Pi 

Li = Log                = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4  

                1 – Pi 

Keterangan : 

                   Pi 

Li = Log                : Penjualan kepada pihak yang mempunyai     

 1 –Pi      hubungan   istimewa  

 

(Variabel Dummy, 1 = (variabel Dummy, 1 menjual 0 = tidak 

menjual) 

βo : Konstanta 

X1 : Beban pajak 

X2 : Exchange rate 

X3 : Kualitas audit 

X4 : Mekanisme bonus 

Menurut Sari (2015), regresi logistik tidak memerlukan asumsi 

normalitas, meskipun screening data outliers tetap dapat dilakukan, 

interpretasi regresi logistik menggunakan add ratio atau kemungkinan. 

Menurut Kuncoro (2007) dalam Arfan dan Wahyuni (2010), menyatakan 

bahwa dalam regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel 

independen yang digunakan dalam model. Artinya, variabel independen tidak 

harus memiliki distribusi normal, linear, maupun memiliki varian yang sama 
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dalam setiap grup. Maka uji yang digunakan dalam model regresi logistik 

adalah sebagai berikut: 

a. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)  

Untuk menguji hipotesis bahwa data empiris cocok atau tidak 

dengan model regresi logistik maka perlu dilakukan uji Hosmer dan 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test (uji kelayakan model). Hipotesis nya 

adalah sebagai berikut:  

a) H0: Tidak terdapat perbedaan antara model dengan data (model 

Fit)  

b) Ha: Terdapat perbedaan antara model dengan data (model tidak 

Fit)  

Dalam model regresi logistik suatu data dengan model harus 

layak digunakan sehingga mampu memprediksi nilai observasi atau 

dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. Untuk mengetahui hipotesis mana yang diterima yaitu 

dengan membandingkan nilai Uji Hosmer dan Lemeshow pada tingkat 

signifikasi (Sig) dengan 0,05. Jika nilai statistik uji Hosmer dan 

Lemeshow ≤ 0,05 maka Ha diterima, yang artinya terdapat perbedaan 

antara model dengan data (model tidak Fit). Sebaliknya, jika nilai 

statistik uji Hosmer dan Lemeshow ≥ 0,05 maka H0 diterima, yang 

artinya tidak terdapat perbedaan antara model dengan data (model Fit). 
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b. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)  

Model regresi yang baik yaitu model yang fit dengan data, 

dimana dapat dilakukan dengan penilaian keseluruhan model (Overall 

Model Fit) yaitu dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likehood 

(-2LL) pada awal (Block Number= 0) dengan nilai -2 Log Likehood (-

2LL) pada akhir (Block Number = 1). Apabila terdapat penurunan nilai 

Log Likehood (-2LL), ini menunjukan model regresi yang baik atau 

dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

Sebaliknya, apabila terdapat kenaikan nilai Log Likehood (-2LL), ini 

menunjukan model regresi yang tidak baik atau dengan kata lain model 

yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.(Ghozali :2011) 

2. Uji Wald (Uji Parsial t) 

 Uji statistic pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

indenpenden (Beban Pajak, Exchange Rate, Kualitas Audit dan Mekanisme Bonus 

(Bonus Plan) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Transfer Pricing) untuk digunakan asusmsi sebagai berikut (Ghozali, 2016 :163). 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut : 

a. Apabila nilai statistik thitung ≥ nilai ttabel, dengan nilai signifikan ≤ 0,05 maka 

menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi 

variable dependen. 

b. Apabila nilai statistik thitung ≤ nilai ttabel, dengan nilai signifikan ≥ 0,05 maka 

menyatakan bahwa suatu variable independen secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 
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3. Uji Simultan F (Omnibust Test of Model Coefficient) 

Uji F digunakan untuk melihat kesesuaian model regresi yang telah dibuat. 

Hipotesis awalnya adalah bahwa seluruh parameter model tidak layak berada 

didalam model. Daerah penolakannya adalah Fhitung > Ftabel atau pvalue < α ini 

berarti bahwa model yang sudah dibuat sudah tepat atau semua variable 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variable dependen 

(Astuti, 2013)   

Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen 

dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Dengan tingkat sginifikan 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

(1)  Bila nilai signifikan f < 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara semua variable independen terhadap variable dependen. 

(2)  Bila nilai signifikan f > 0,05, artinya semua variable independen tidak 

berpengaruh terhadap variable dependen. 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu (Beban 

Pajak,  Exchange Rate, Kualitas Audit dan Mekanisme Bonus) maka masing-

masing variabel indenpenden secara parsial dan simultan mempengaruhi variabel 

dependen yaitu Transfer Pricing. 
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Nilai koefisien diterminasi antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan 

hampur semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 

 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien deterinasi adalah bisa 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan datu variabel independen. Maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel terseut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu penelitian ini mengunkaan nilai R
2
 untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


