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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-

masing perusahaan publik periode tahun 2013-2016. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 

mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan 

pada periode 2013 – 2016. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki 

oleh BEI, yakni www.idx.co.id. Penggunaan sumber data lain yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumbernya, yang mendukung penelitian ini berupa 

informasi yang diperoleh dari literature, artikel dan penelitian terdahulu. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-

2015.Pemilihan periode tersebut dikarenakan untuk mengetahui tren 

perkembangan terbaru perusahaan yang melakukan Tarif pajak efektif. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut:  

http://www.idx.co.id/
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1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

selama periode 2013-2016.  

2. Peruahaan manufaktur mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara 

lengkap selama periode 2013-2016. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2013-2016 

4. Menggunakan mata uang rupiah (Rp) 

Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sampel Penelitian 

NO KRITERIA JUMLAH 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama selama periode 

2013-2016 

143 

2. Peruahaan manufaktur tidak  

mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

secara lengkap selama periode 2013-2016. 

(13) 

3 Perusahaan mengalami kerugian selama 

periode 2013-2016 

(48) 

4 Menggunakan mata uang asing (30) 

 Jumlah perusahaan (sampel) 52 

 Jumlah sampel total dalam penelitian  208 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 52 

Perusahaanyang listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun perusahaan yang 

menjadi sampel adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan Manufaktur 
 

NO Nama Perusahaan Kode 

Perusahaan 

1.  Indocement Tunggal PrakasaTbk INTP 

2. Semen Baturaja PerseroTbk SMBR 

3. Holcim Indonesia Tbk d.h Semen CibinongTbk SMCB 

4. Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk  SMGR 

5. Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 
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6. Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

7. IndalAluminium Industry Tbk INAI 

8 Lion Metal Works Tbk) LION 

9 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

10 Budi Starch and Sweetener Tbk d.h Budi Acid Jaya Tbk BUDI 

11 Ekadharma International Tbk EKAD 

12 IntanWijaya International Tbk INCI 

13 Indo AcitamaTbk SRSN 

14 ArghaKarya Prima Industry Tbk AKPI 

15 Asiaplast Industries Tbk APLI 

16 Champion Pasific Indonesia Tbk d.h Kageo Igar  Jaya 

Tbk 

IGAR 

17 Tunas Alfin Tbk TALF 

18 Trias Sentosa Tbk TRST 

19 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

20 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

21 Alkindo Naratama Tbk ALDO 

22 Astra International Tbk ASII 

23 Astra Auto Part Tbk AUTO 

24 Nippres Tbk NIPS 

25 Selamat Sempurna Tbk SMSM 

26 Trisula International Tbk TRIS 

27 Sepatu Bata Tbk BATA 

28 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 

29 Kabelindo Murni Tbk KBLM 

30 Wilmar Cahaya Indonesia Tbk d.h Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

31 Delta Djakarta Tbk DLTA 

32 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

33 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

34 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

35 Mayora Indah Tbk MYOR 

36 Sekar Laut Tbk SKLT 

37 Siantar Top Tbk STTP 

38 Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ 

39 Gudang Garam Tbk GGRM 
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40 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 

41 Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM 

42 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

43 Kimia Farma Tbk KAEF 

44 Kalbe Farma Tbk KLBF 

45 Merck Tbk MERK 

46 Pyridam Farma Tbk PYFA 

47 Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk  SIDO 

48 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBB 

49 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 

50 AkashaWira International Tbk d.h Ades Waters 

Indonesia Tbk 

ADES 

51 Mandom Indonesia Tbk TCID 

52 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

 

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen (variabel Y) yaitu tarif pajak efektif dan variabel independen (variabel 

X) yang terdiri dari Ukuran Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2), leverage (X3) 

dan Intensitas Persedian (X3). 

1. Tarif Pajak Efektif 

Tarif Pajak Efektif (TPE) atau Effective Tax Rate (ETR) adalah alat 

yang paling sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa 

melakukan tax avoidance yang merupakan bagian dari manajemen pajak. Tarif 

pajak efektif (TPE) dapat dihitung dari beban pajak dibagi dengan laba 

sebelum pajak, digunakan beban pajak karena beban pajak dimungkinkan 

untuk melakukan pemulihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

perpajakan akuntansi sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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Tarif pajak efektif  (TPE) =  

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak 

efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian 

ini menggunakan proxy total aset perusahaan untuk menentukan ukuran 

perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus : 

Ukuran Perusahaan =  

Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah 

total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang 

tercantum dalam neraca keuangan perusahaan. 

3. Profitabilitas 

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi 

penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara 

modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini 

menggunakan proxy rasio return on aset (ROA) untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara: 

ROA =   
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Laba sebelum pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA 

adalah laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. Untuk total aset, digunakan total aset baik aset lancar maupun aset 

tidak lancar yang tercantum dalam neraca. Dasar penggunaan laba sebelum 

pajak yang digunakan untuk menghitung ROA adalah karena dengan 

menggunakan laba sebelum pajak, dapat diketahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi tanpa terpengaruh 

keputusan investasi dan pajak. 

4. Leverage  

Leverage diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiyai kegiatan operasinya, rasio hutang untuk 

menggambarkan total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Darmadi, 

2013). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage adalah Debt To Equity Ratio (DER). Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus: 

DER =  

5. Intensitas Persediaan 

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar 

perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam 

perusahaan.Variabel intensitas aset tetap menggunakan proxy rasio intensitas 

persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitungan dengan cara nilai 

persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset 
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perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas 

persediaan dapat diukur dengan cara: 

Intensitas Persediaan =  

Total aset dalam penghitungan intensitas persediaan menggunakan 

nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. 

Persediaan yang digunakan dalam penghitungan adalah persediaan yang 

tercantum dalam neraca. 

 

3.5 Teknis Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, 

hal ini dilakukan analisa dalam penelitian dara dari variabel-variabel yang 

akan dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau 

tidak, karena penelitian yang bagus itu jika data dalam peenlitiannya 

memenuhi asumsi klasik. Ada 5 uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan 

yaitu uji normalitas, uji heteroskedatisitas, uji multikorelasi dan uji 

autokorelasi 

1. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghazali (2016: 154-159), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residu 

memiliki residu normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik yang 

dilakukan dengan pedekatan grafik plot peluang normal (Normal 

Probability Plat) dengan membandingkan distribusi kumulatif dari 



39 
 

 39 

distribusi normal. Apabila data menyebar teratur disekitar garis diagonal 

dan mengikuti pola garis diagonal maka data terdistribusi dengan normal. 

Sebaliknya jika data menjauhi garis normal dan tidak menjauhi garis 

normal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak 

dapat memenuhi uji normalitas. Selain itu bisa menggunakan histogram 

dengan menggambarkan variabel dependen sebagai sumber vertical 

sedangkan nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu 

horizontal. Jika histogram standardized regression residual membentuk 

kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. 

2. Uji Heteroskedatisitas 

Heterokedasitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi 

variabel independent yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian 

heterokedatisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varian dari residu suatu pengamatan lain. Jika varian 

dari residunya tetap, maka tidak ada heterokedatisitas atau 

homokedatisitas. 

Untuk melihat ada atau tidaknya heterokkedatisitas, maka 

digunakan scatterplot, pengujian dilakukan degan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola 

tertentu maka tidak terdapat heterokedatisitas. 

3. Uji Multikorelasi (Multikolinearitas)  

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada 

hubungan yang sempurna antara variabel independent atau terdapat 
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korelasi linier. Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi 

akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independent. 

Menurut Ghazali (2016 : 104) multikolinearitas dapat dilihat dari 

tolerance dan variance inflation (VIP). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan VIP > 10. 

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. 

4. Uji autokorelasi  

Autokorelasi merupakan korelasi antar nilai residu time the series 

pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penganggu (error) pada periode t-1 dengan kesalahan penganggu pada 

periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin Watson 

(DW test). Uji Durbin Watson (DW test) dengan rumus: 

DW =  ∑ (e-et-1)
2
 

∑ et
2 

Dimana :  d  = nilai Durbin Watson 

  e  =  residual 

 

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d table 

adapun kriteria yang di hasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Jika angka Durbin-Watson (DW) dibawah 2, berarti terdapat 

autokorelasi positif. 

b. Jika angka Durbin-Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

c. Jika angka Durbin-Watson (DW) diatas +2, berarti terdapat korelasi 

negative. 

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Merupakan suatu analisis yang di gunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan melibatkan lebih dari satu 

variabel independent. Persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan dengan 

fungsi persamaan linier sebagai berikut : 

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

Dimana : 

Y   = Effective tax rate (ETR) 

a   = Konstanta 

b1b2b3b4 =Koefisien Regresi Parsial 

X1  = Ukuran Perusahaan 

X2  = Profitabilitas 

X3  = Leverage  

X4  = Intenitas Persediaan 
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3.5.3 Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linier berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (Uji 

t), secara menyeluruh atau simultan (Uji f). 

1. Uji Statistik t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu 

variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel 

dependent. Dengan menguji koefisien variabel independent atau uji parsial 

untuk semua variabel independent. Cara melakukan uji t adalah dengan 

membandingkan hasil besarnya tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat 

profitabilitas yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output sebagai 

berikut:  

a. Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak jika dibawah 0,05 

atau 5%. 

b. Jika t-hitung > t-tabel : Ho ditolak, artinya Ha diterima jika diatas 0,05 

atau 5%. 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan ha sebagai berikut: 

Ho : variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha : variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (trianto, 

2015 : 87-204). 
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2. Uji Statistik f (Simultan) 

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dirumuskan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Kuncoro, 2011 : 106). Uji f dilakukan untuk membandingkan tingkat 

signifikan yang muncul dengan profitabiltas yang ditentukan sebesar 5% atau 

0,05 pada output , dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Ha diterima jika Fhitung> Ftabel 

b. Ha ditolak jika Fhitung< Ftabel 

3. Uji Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi (r
2
) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai r
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas (Ghizali, 2016: 95). Jika koefisien 

determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati 

angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna, penganggu 

diusahakan minimum sehingga r
2
 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi 

akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.men pajak. 


