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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Jenis dan Sumber Data 

1.1.1. Jenis Data Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pada sebuah studi empiris. 

Jenis data yang diperlukan merupankan jenis data kuantitatif dengan tipe data 

rasio, karena data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data 

dapat di olah dengan metode regresi berganda. Metode regresi dapat digunakan 

untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. 

1.1.2. Sumber Data 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory yang dikeluarkan oleh Institut For 

Economic and Researc melalui www.idx.co.id. 

1.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sonasi (2014) populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang 

menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 

2012-2014. 

Untuk mempersempit tahapan analisis didalam penelitian ini maka 

dilakukan pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode porposive sampling ,artinya sampel dipilih berdasarkan 

http://www.idx.co.id/
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pertimbangan subyektif penelitian dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria 

harus dipenuhi sebagai sampel. Metode ini bertujuan mendapatkan sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang di tentukan. Adapun kriteria sampel yang 

ditentukan ini adalah: 

1. Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia secara continue dari 

tahun 2012-2014. 

2. Perusahaan sampel memiliki data yang lebih lengkap sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini, perusahaan mengungkapkan data 

mengenai jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, 

jumlah kompensasi terhadap dewan komisaris serta direksi dan komite 

audit. 

3. Perusahaan sampel melakukan pembukuan dengan mengunakan mata 

uang rupiah. 

4. Perusahaan sampel memiliki laba setelah pajak bernilai positif untuk tahun 

2012, 2013, 2014 

Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel 

 

NO Kriteria  Jumlah  

1.  Perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode 2012-

2014 

114 

2.  Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan data yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

58 

3.  Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan pembukuan 

dengan menggunakan mata uang rupiah 

9 

4.  Perusahaan sampel memiliki laba setelah pajak bernilai negatif 

untuk tahun 2012-2013-2014 

24 

 Jumlah sampel 23 

 Sumber: Bursa Efek Tahun 2016 
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Perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sambel tersebut dapat 

dapat dilihat dari tabel di atas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel 

 

No Nama perusahaan 
Kode 

Emite 

1 PT. ARGHA KARYA PRIMA TBK AKPI 

2 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS TBK AMFG 

3 PT. ASTRA OTOPARTS TBK AUTO 

4 PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK BIMA 

5 PT. BUDI STARCH & SWEETENER TBK BUDI 

6 PT. DELTA DJAKARTA TBK DLTA 

7 PT. FAJAR SURYA WISESA TBK FASW 

8 PT. GUDANG GARAM TBK GGRM 

9 PT. HM SAMPOERNA TBK HMSP 

10 PT. INDOFOOD CBPSUKSES MAKMUR TBK INDF 

11 PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK JPFA 

12 PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL TBK KDSI 

13 PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI TBK KIAS 

14 PT. KEDAUNG INDAH CAN TBK KICI 

15 PT. KALBE FARMA TBK KLBF 

16 PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TBK PSDN 

17 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK ROTI 

18 PT. SEKAR BUMI TBK SKBM 

19 PT. SEKAR LAUT TBK SKLT 

20 PT. SUPARMA TBK SPMA 

21 PT.TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA 

TBK 

SQBB 

22 PT. MANDOM INDONESIA TBK TCID 

23 PT. SURYA TOTO INDONESIA TBK TOTO 

Sumber : Data Olahan 

1.3. Data Operasional dan Pengukuran Variabel Data 

1.3.1. Variabel Dependen 

1. Manajemen Pajak 
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Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dalam penelitian ini veriabel dependen, yaitu manajemen pajak. 

Manajemen pajak di ukur dengan cash ETR. ETR alat yang paling sering 

digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa melakukan tax 

avoidance yang merupan bagian dari manajemen pajak. 

Penelitian akan mengunakan nilai ETR dalam rentang 0-1. Sehingga 

perusahaan yang memiliki nilai ETR  diluar rentang tersebut tidak di perhitungkan 

dalam analisis. Hal ini untuk menghindarkan adanya distoris pada ETR dan 

masalah dalam model yang digunakan. Dalam akuntansi pajak ,beban 

penghasilan, beban pajak dihitung berdasarkan beban pajak kini dan beban pajak 

tangguhan. Pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayar atau pajak 

yang akan dikembalikan pada masa yang akan datang sebagai hasil dari book-tax 

differences. Perbedaan tersebut merupakan perencanaan pajak yang palinf efektif 

dan yang paling populer dalam mengurangi pajak dan memaksimalkan time value 

of money. Oleh karnanya, GAAP ETR yang memperhitungkan pajak kini dan 

pajak tangguhan tidak merefleksikan manajemen pajak jangka pendek yang 

dibayarkan dengan kas (Minnick dan Noga : 2010) dalam Limbong (2014). 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dyreng et al. (2008) dalam Limbong 

(2014) mengukur pajak efektif mengunakan pembayaran pajak secara kas 

produksi sebagai manajemen pajak. Karena dengan alasan tersebut, peneliti ini 

menggunakan proksi cash ETR sebagai manajemen pajak. Cash ETR merupakan 

rasio pembayaran pajak secara kas (cash taxes paid) atas laba perusahan sebelum 

pajak penghasilan (pretax income). Pembayar pajak secara kas terdapat dalam 
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laporan arus kas pada pos pembayaran pajak prnghasilan di arus kas dari aktifitas 

operasi, sedangkan laba perusahan sebelum pajak penghasilan. Perhitungan dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Cash ETR (CETR) = 
                 

               
 

a. Cash ETR adalah effective tax rate berdasarkan pajak penghasilan badan 

yang dibayarkan 

b. Cash Tax Paid i.t adalah beban pajak kini untuk perusahaan i pada tahun t 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

c. Pretax Income i.t adalah pendapatan pajak sebelum pajak untuk 

perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

1.3.2. Variabel Independen 

1.3.2.1.Jumlah Dewan Komisaris (X1) 

Variabel ini diberi simbol BOARD Penelitian-penelitian sebelumnya telah 

banyak menunjukan bahwa jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas 

pengawasan dalam perusahaan. Konsisten dengan penelitian Maria Meilinda 

(2013), variabel ini di ukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari 

anggota yang tergabung dalam dewan komisaris. 

1.3.2.2.Persentase Komisaris Independen (X2) 

Dalam penelitian ini persentasi komisarisindependen disimbolkan dengan 

INDEP. Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris 

independen yaitu dengan skala rasio , yaitu persentase jumlah anggota dewan 

komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris. Pengukuran ini 

sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2014) 
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Persentase Komisaris Independen t =
                         

                    
 

1.3.2.3.Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi (X3) 

Dalam penelitian ini kompensasi dewan komisaris dan direksi disimbolkan 

dengan LCOMP. Penelitian ini  mengikuti Core. Et al. (1999), Core, et al.(2008), 

Rego dan Wilson (2008), Gaertner (2011), dan Amstrong et al. (2012) dalam 

Bayu (2014) yang mengukur kompensasi eksekutif dengan mengunakan total 

kompensasi yang diterima eksekutif selama satu tahun. Penelitian ini mengukur 

kompensasi eksekutif sebagai logaritma total kompensasi, yang mencangkup 

jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang di terima eksekutif ( 

Dewan Komisaris dan Direksi ) selama satu tahun. Dalam penelitian ini, total 

kompensasi bagi dewan komisaris dan direksi dilihat dari catatan atas laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan.  

1.3.2.4.Komite Audit (X4) 

Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan 

terhadap masalah-masalah  yang berhubungan dengan kebijakan kauangan, 

akuntasi dan pengendalian intern (Mayang Sarin ; 2003) dalam Limbong (2014). 

Dalam penelitian ini dingunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan 

sebagai alat ukur dan dilambangkan dengan KOM_AUDIT. 
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Tabel 3.3 

Defenisi Operasional Variabel 

 

NO Variabel Pengukuran 

1 Variabel 

dependen  

-manajemen pajak  

Cash ETR (CETR) = 
              

               
 

2 Variabel 

independen 

-jumlah dewan 

komisaris 

(BOARD) 

-persetase 

komisaris 

independen 

(INDEP) 

-jumlah 

kompensasi 

dewan komisaris 

serta direksi 

(LCOMP) 

-komite audit 

(KOM_AUDIT)  

 

 

Board = ∑ seluruh anggota yang tergabung 

dalam dewan komisaris 

 

INDEP = 
                         

                    
 

 

 

 

LCOMP = logaritma Total Kompensasi 

 

 

 

KOM_AUDID = ∑ seluruh anggota Komite 

Audit yang  Tergabung 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap 

pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Penekatan kuantitatif ini 
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bersal dari data yang di peroleh dari laporan keuangan. Data kuantitatif 

adalah suatu data yang di ukur dari suatu skala numeric (angka). Kesesuaian 

dalam mengunakan metode kuantitatif ini biasanya menghasilkan solusi yang 

tepat, ekonomis, dapat diandalkan, cepat, mudah untuk digunakan dan 

dimengerti. 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji perngaruh good 

corporate governance terhadap manajemen pajak melalui analisis agresi 

berganda (multiple linear regression). Mengunakan bantuan program SPSS 

17 for windows. 

1.4.1. Uji Kualitas data  

1.4.1.1. Analisis Deskriptif 

Analisis Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu 

data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji Hipotesis. Analisis ini hanya 

digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan 

perhitungan agar dapat memperjelas keadaan suatu karakteristik data yang 

bersangkutan. Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rata-

rata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali,2013). 

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. 

Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang 

bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui data terkecil dari data 

yang bersangkutan. 

1.4.2. Uji Ansumsi Klasik 

1.4.2.1. Uji Normalitas 
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Uji nomalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara formal atau tidak. Apabila 

signifikan > 5% maka hal itu berarti data terdistribusi secara normal. 

Sebaliknya apabila nilai signifikan < 5% maka hal tersebut berarti data tidak 

terdistribusi secara normal. Supaya data terdistribusi secara normal maka data 

yang mempunyai nilai diluar batas normal harus dihilangkan. Cara untuk 

mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan :  

1.4.2.1.1. Analisis Grafik 

Untuk melihal normalitas residual dengan melihat grafik histogram  

yang membandingkan data antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat di deteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

normal plot. 

1.4.2.1.2. Analisis Statistik 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-smirnov 

(K-S) adlah apabila nilai signifikan kolmogorov-smirnov  0,05, maka data 

residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikan kolmogrov-

smirnov   0.05, maka data residual terdistribusi secara tidak normal  

(Ghozali,2011).  

1.4.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji atokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesala 

pengunaan pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 
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dinamakan terdapat. Problem auto korelasi (Ghozali, 2011). Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi 

dapat diketahui memalui uji Durbin – Watson (DW test). Uji durbin Watson 

(DW Test ) dengan  

Nilai Durbin Wasington kemudian dibandingkan dengan nilai d tabel. 

Adapun kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut :  

Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

Angka DW dibawah -2 samapai 2 berarti yidak ada auto korelasi 

Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

1.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidak seimbangan variance dari residual satu pengamantan ke pengamatan 

lain. Menurut Ghozali (2013;105), pengujian untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot 

antara nilai produksi variabel terikat (ZPERD) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada gravif scatterplot dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

terukur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),maka 

mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas ,serta titik-titik menyebar ke atas da dibawah 

angka 0 pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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1.4.2.4. Uji Multikoleniaritas 

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah regresi 

ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Uji Multikoleniaritas dilakukan dengan menghitung nilai variance 

inflation factor (VIF) dari tiap tiap variabel independen (bebas). Jika nilai 

torelance value   0,01 dan VIF   10 maka tidak terjadi Multikoleniaritas 

(Ghozali, 2013;91). 

1.4.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda ( multiple regressin analysis) diguanakan 

untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, juga untuk 

mnunjukan arah hubungan antara variabel, apakah memiliki hubungan positif 

atau negatif. 

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana : 

Y = merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba 

perusahaan sebelum pajak penghasilan (Cash ETR) 

a  = adalah konstanta 

b1-b4 = kofesien regresi variabel X1,X2,X3,X4 

X1  =  jumlah dewan komisaris (BOARD) 
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X2  = persentasi komisaris independen dalam dewan 

komisaris(INDEP)  

X3 = jumlah konpensasi atau remunerasi dewan direksi dan 

dewan komisaris (LCOMP) 

X4  =  jumlah komite audit (KOM_AUDIT) 

e   =  error 

1.4.4. Pengujian Hipotesis  

Dasar pegambilan keputusan dalam analisis regresi ini adalah dengan 

mengunakan uji koefisien determinasi, dan uji statistik t. Perhitungan statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah kritis  (daerah dimana HO ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana HO 

diterima (Ghozali ; 2013) 

Kriteria pengujiannya : 

1. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 

(a=0,05). 

2. Kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis didasarkan pada signifikan 

p-value. 

Jika taraf signifikansi   0,05 HO diterima  

Jika taraf signifikansi   0,05 HO ditolak 

1.4.4.1. Pengujian Koefisien Regresin Parsial (Uji t) 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakan 

variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel 
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dependen. Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada 

pengujian ini juga mengunakan uji dua arah (two tailed). Adapun prosedur 

perngujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung , 

kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t tabel . 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

1. Apabila t hitung   t tabel dan tingkat signifikansi(a)    0,05, maka Ho 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel dependent 

ditolak. Ini berarti secara parsial veriabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Apabila t hitung   t tabel dan tingkat signifikan (a)   0,05, maka Ho 

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen. 

1.4.4.2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan (Uji f) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel 

dengan tingkat kepercayaan 95% dan signifikansi 0,05.  

1. Jika nilai F-Hitung > F-Tabel maka hipotesis diterima. 

2. Jika nilai F-Hitung < F-Tabel maka hipotesis ditolak. 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 
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Hipotesis diterima jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05. Hipotesis ditolak 

jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2011). 

1.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi(R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui persentase 

pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel 

dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen akan 

mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan  

oleh sebab-sebab lain diluar model. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali,2011:177). Makin 

kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variabel dependen (Ghozali.2011:100). 


