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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistic yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:113). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah perusahaan masuk dalam perusahaan manufaktur pada periode 2016-

2018. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama 

periode tahun 2016-2018. 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 

tahun 2016-2018. 

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan.  

4. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara 

konsisten selama periode 2016-2018 
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5. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang rupiah agar tidak 

terjadi selisih kurs.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Sumber data yang pada dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data diambil dalam bentuk yang 

sudah dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Bursa 

Efek Indonesia.  

Data tersebut antara lain berupa laporan keuangan perusahaan selama 

tahun 2016 – 2018. Data-data pada penelitian ini merupakan data-data yang 

bersumber dari catatan-catatan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia  

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah pengambilan data dengan teknik dokumentasi, dengan 

mengumpulkan data sekunder seperti laporan keuangan perusahaan dan diseleksi 

untuk nantinya diolah dalam penelitian. 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen  

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel yang terikat pada penelitian ini adalah 
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penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah pengaturan transaksi untuk 

mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang 

tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan (Brown, 2012).  

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan ETR 

(effective tax rate) dengan nilai kurang dari satu (Panjalusman et al., 2018). ETR 

merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum 

mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba 

setelah pajak yang tinggi dengan nilai Effective Tax Rate. ETR dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:  

 

3.5.2 Variabel Independen  

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

terikat atau dependen. Dalam penelitian ini variabel independen adalah harga 

transfer dan manajemen laba. Berikut akan menjelaskan operasional variabel 

independen dalam penelitian ini.  

3.5.2.1 Harga Transfer  

Harga transfer adalah mekanisme penetapan harga jual khusus atau tidak wajar 

yang digunakan pada transaksi penyediaan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang 

memiliki hubungan istimewa. (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017) harga transfer 

dapat diukur menggunakan proksi presentasi transaksi piutang usaha kepada pihak 

yang memiliki hubungan istimewa yang tercantum pada laporan keuangan 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak yang memiliki 
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hubungan karena harga transfer adalah transaksi yang dilakukan dengan pihak 

yang memiliki hubungan, yaitu dengan rumus sebagai berikut :  

 

3.5.2.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar 

akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. 

Pengukuran manajemen laba mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh 

(Roychowdhury, 2006). Dalam penelitian ini pengukuran abnormal dari masing-

masing proksi menggunakan residual. Residual adalah penyimpangan dari nilai 

estimasi abnormal perusahaan i pada tahun t. Indikasi keterlibatan perusahaan 

dalam praktik manajemen laba dapat ditunjukkan oleh nilai abnormal kegiatan. 

Pengukuran manajemen laba pada penelitian ini menggunakan tiga proksi yang 

terdapat pada penelitian (Roychowdhury, 2006) sebagai berikut : 

1. Arus Kas Operasi Abnormal (AKOBN) 

Aliran kas operasi abnormal adalah selisih perhitungan dari aliran kas operasi 

aktual dengan aliran kas operasi normal. Aliran kas operasi normal diperoleh dari 

koefisien hasil estimasi dengan persamaan sebagai berikut. 

CFOt / At-1 = α0 + α1 (1/At-1) + β1(St / At-1) + β2(∆St  / At-1) + et 

Dimana :  

CFOt   : aliran kas operasi pada tahun t 

At-1   : total aktiva pada t-1 

St   : penjualan pada akhir tahun t  
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∆St  : penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada t-1 

et  : eror 

  

2. Kos Produksi Abnormal (KPABN) 

Biaya produksi abnormal adalah hasil biaya produksi aktual yang dikurangi 

dengan biaya produksi normal. Perhitungan biaya produksi normal diperoleh dari 

koefisien hasil estimasi dengan persamaan sebagai berikut.  

PRODt /At-1 = α0 + α1 (1/At-1) + β1(St /At-1) + β2(∆St/At-1) + β3(∆St-1/At-1)+ et 

Dimana :  

PRODt  : biaya produksi (HPP + perubahan persediaan) pada tahun t  

At-1     : total aktiva pada tahun t-1  

St    : penjualan pada akhir tahun t   

∆St    : pejualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1  

∆St-1   : perubahan penjualan pada tahun t-1 dibandingkan dengan t-2  

et    :eror 

3. Pengeluaran Diskresioner Abnormal (PDABN) 

Pengeluaran diskresioner abnormal (Abnormal Discretionary Expenses) Biaya 

diskresioner ini dihitung dengan mengurangkan nilai biaya diskresioner aktual 

dengan biaya diskresioner normal. Biaya diskresioner dapat dilihat dari biaya 

iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya administrasi dan umum serta biaya 

penjualan. Perhitungan biaya diskresioner normal dihitung menggunakan 

koefisien estimasi dengan persamaan sebagai berikut ini: 

DISEXPt / At-1 = α0 + α0 (1/At-1) + β(St-1/At-1) + et 
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Dimana :  

DISEXPt  : biaya diskresioner pada tahun t-1  

 At-1  : total aktiva pada tahun t-1   

St-1  : penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1  

et    : eror 

Untuk menentukan hasil dari ketiga proksi manajemen laba tersebut, 

dilakukan penjumlahan dari arus kas operasi abnormal, kos produksi abnormal 

dan pengeluaran diskresioner abnormal. Agar arah nilainya dari tiga proksi 

manajemen laba sama, perlu dilakukan pengkalian kos produksi abnormal dengan 

minus satu (-1), maka dilakukan perhitungan dengan meliputi:  

ML = AKOBN + (KPABN x -1) + PDABN 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu yang 

pertama analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil karakteristik 

data yang berasal dari satu sampel. Kedua, uji kualitas data yang menggunakan uji 

asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Ketiga, uji hipotesis menggunakan regresi 

linier berganda, koefisien determinasi, uji simultan f dan uji parsial t. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum hasil dari 

pengamatan dan deskriptif secara umum variabel-variabel penelitian. Statistik 

deskriptif juga untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan 
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minimal, maksimal, rata-rata (mean), median, dan penyimpangan baku (standar 

deviasi) dari masing-masing variabel penelitian. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji regresi dilakukan. Uji ini dilakukan untuk 

menguji kualitas data dari penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmorov-Smirnov (K-S) 

dengan melihat nilai probablitasnya, apabila nilai probabilitasnya > 0,05 maka 

distribusi data dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas nya < 0,05 

maka distribusi data dikatakan tidak normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi 

dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu memperhatikan angka Variance 

Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi dapat dikatakan bebas dari 

multikolinieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka 

Tolerance lebih dari 0,10 (Ghozali, 2013: 105). 

 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 

menguji apakah data didalam suatu model regresi, terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Hasil dari 
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heteroskedastisitas pada sutau model regresi dapat dilihat pada pola gambar dari 

scatterplot. Ketika gambar scatterplot mendapatkan hasil titik-titik data yang ada 

menyebar dan tidak membentu suatu pola, maka bisa dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada data model regresi (Ghozali, 2013:137).  

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Cara untuk mendeteksi permasalahan autokorelasi dengan uji Durbin Watson 

(DW). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi melalui kriteria 

Durbin Watson (DW) dilakukan dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Dasar 

pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Autokorelasi Durbin Watson (DW) 

Hipotesi Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak atau ada autokorelasi 0 < d < dl 

Tidak ada autokerelasi 

positif 

Tanpa keputusan atau tanpa 

kesimpulan 

dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokerelasi 

negatif 

Tolak atau ada autokorelasi 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokerelasi 

negatif 

Tanpa keputusan atau tanpa 

kesimpulan 

4 - du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak Tidak ada 

autokerelasi positif atau 

negative 

Tidak ditolak atau tidak ada 

autokorelasi 

du < d < 4 – du 

Sumber : Ghazali (2011) 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yaitu harga transfer dan 

manajemen laba. Variabel-variabel yang diteliti menggunakan model regresi linier 

berganda dan akan dianalisis dengan menggunakan software SPSS. Persamaan 

regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

Y = Penghindaran Pajak 

α = Konstanta 

β = Koefisien parameter 

X1 = Harga Transfer 

X2 = Manajemen Laba  

е = Error 

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilihat dari nilai Adjusted R Square yang menunjukkan 

seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel independen 

(Sugiyono, 2014: 275-276). Besarnya koefisiensi determinasi adalah 0 sampai 

dengan satu. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square berarti semakin baik model 

regresi yang digunakan karena menandakan bahwa kemampuan variabel bebas 

menjelaskan variabel terikat juga semakin besar, demikian pula apabila yang 

terjadi sebaliknya. 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji Simultan F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak H1 

diterima. Berikut langkah-langkah untuk menguji hipotesis dengan uji F adalah : 

1. Merumuskan hipotesis  
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H1: b1 ≠ b2 ≠ 0 berarti secara simultan adanya pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dengan variabel dependen.  

Kriteria penilaian hipotesis pada uji-F ini sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Uji F 

Pada penelitian ini nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel pada 

tingkat signifikan (α) = 5%. 

a) Terima H0 bila Fhitung ≤ Ftabel 

b) Tolak H0 (terima H1) bila Fhitung > Ftabel  

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan masing - masing.variabel independen 

apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

1. Merumuskan hipotesis  

H1 : b1 ≠ b2 ≠0 berarti secara secara parsial atau individu adanya pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.  

Kriteria pengambilan keputusan pada uji-t ini sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Uji t 

Pada penelitian ini nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel pada tingkat 

signifikan (α) = 5%.  

a) H0 diterima jika : thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi ≥ α (0,05) 

b) H1 diterima jika : thitung > ttabel atau nilai signifikansi < α (0,05) 

 


