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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2003) deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang mengungkap besar 

atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam 

angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan faktor pendukung 

terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan kemudian mencoba 

untuk dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan variabel – 

variabel dalam penelitian. 

B. Populasi dan Teknik Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang termasuk dalam 

peusahaan manufaktur berdasarkan Bursa Efek Indonesia dan mengumpulkan data 

perusahaan tersebut dari tahun 2014 sampai 2015. Kriteria pengambilan sampel 

dari data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia berturut-turut 

selama periode 2014 sampai 2015. 

2. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang 

rupiah secara konsisten selama periode penelitian 2014 sampai 2015 

3. Perusahaan sampel mempunyai data yang lebih lengkap sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini. 

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

2014 sampai 2015 dan perusahaan yang memiliki nilai ERT antara 0 dan 1. 
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5. Perusahan yang harus dihilangkan jika terditeksi adanya outlier dalam 

penelitian ini. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen (Manajemen Pajak) 

Dalam penelitian ini variabel dependen, yaitu manajemen pajak. Manajemen 

pajak dapat diukur dengan Cash ETR (Effective Tax Rate). ETR adalah alat yang 

paling sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa 

melakukan manajemen pajak. Penelitian ini akan menggunakan nilai ETR dalam 

rentang 0–1. Perusahaan yang memiliki nilai ETR di luar rentang tersebut tidak 

diperhitungkan dalam analisis. Hal ini untuk menghindari adanya distorsi pada 

ETR dan masalah dalam model yang digunakan. Cash ETR dihitung dengan 

rumus yang dipergunakan oleh Derashid dan Zhang (2003). Cash ETR merupakan 

rasio pembayaran pajak secara kas (cah taxes paid)  atas laba perusahaan sebelum 

pajak penghasilan (pretax income). 

        
                
               

 

2. Variabel Independen  

a) Dewan Komisaris 

Variabel ini diberi simbol BOARD. Penelitian-penelitian sebelumnya telah 

banyak menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas 

pengawasan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini dewan komisaris diukur 

sesuai penelitian Subramaniam et al (2009), variabel ini diukur dengan 

perbandingan jumlah dewan komisaris perusahaan dibagi dengan jumlah 

komisaris terbanyak pada sampel. 
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b) Komisaris Independen 

Presentasi komisaris independen 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 anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010). 

      
∑                    

∑                       
      

c) Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi 

Kompensasi dalam penelitian ini merujuk pada penelitian (Meilinda dan 

Cahyonowati, 2013) adalah total yang diterima oleh keseluruhan dewan komisaris 

dan direksi dalam bentuk apapun dibagi dengan revenue perusahaan. Remunerasi 

adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa 

yang telah dikerjakannya (Wajdi, 2013). Biasanya bentuk remunerasi 

diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau 

dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji. Kompensasi dewan komisaris dan 

direksi disimbolkan dengan COMP. 

      
                                      

                   
      

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2015 dan dapat diakses 

dari www.idx.co.id atau dari situs resmi masing-masing perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. 

Setelah memperoleh daftar perusahaan manufaktur selama periode tahun 2014-

2015 dari IDX Fact Book tahun 2014-2015, kemudian mengakses laporan tahunan 

dan laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, dilakukan perhitungan statistik dan pengujian 

sebagai berikut : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Dengan statistik deskriptif variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian 

akan dijelaskan. Selain itu, statistik deskriptif juga akan menyajikan ukuran-

ukuran numerik yang penting bagi data sampel. Statistik deskriptif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, 

nilai minimum dan standar deviasi. 

Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang 

bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data 

yang bersangkutan. Nilai rata-rata (mean) digunakan untuk mengetahui rata-rata 

data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 
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2. 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. 

Adapun persamaan untuk untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                     

Dimana:  

   adalah konstanta 

       adalah koefisiensi 

BOARD adalah jumlah dewan komisaris 

INDP adalah persentase komisaris independen dalam dewan komisaris 

COMP adalah jumlah kompensasi atau remunerasi dewan direksi dan dewan 

komisaris dibagi dengan penjualan perusahaan 

  adalah residual of error 

t adalah perusahaan ke i 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 
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residualnya. Penelitian ini menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : data residual berdistribusi normal 

HA : data residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan pada one sample kolmogorov-smirnov test 

adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual.  

 Bila angka probabilitas  < α = 0,05 variabel tidak terdistribusi secara normal. 

 Bila angka probabilitas >α=0,05 HA ditolak yang berarti variabel 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). 

b) 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 problem autokorelasi. 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). Pada penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Jika 

d lebih kecil dibandingkan dengan dl atau lebih besar dari 4-dl, Ho ditolak, yang 

berarti terdapat autokorelasi. Jika DW terletak di antara DU dan 4-DU, berarti 

tidak terjadi autokorelasi. 

c) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Ghozali 
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(2006) multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang disajikan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF= 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off 

yang umum dipakai adalah nilai tolerance<0,10 dan dengan nilai VIF>10. 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedasititas dalam 

penelitin ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel 

dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisis : 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi 

heteroskedasitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2006) 

4. Pengujian Hipotesis 

a) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah 

model dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Dengan 

menggunakan nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. 
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Penelitian ini menggunakan adjusted R2 seperti yang banyak dianjurkan peneliti. 

Dengan menggunakan nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model regresi mana 

yang terbaik daripada menggunakan koefisien determinasi. Karena kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. 

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen

dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

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

sebagi berikut: 

 Bila nilai signifikansi f < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh

yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel

dependen.

 Bila nilai signifikansi f > 0.05, maka H0 diterima, artinya semua variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen. H0 yang ingin diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama 

dengan nol, jika: 

 α > 0,05 : tidak mampu menolak H0, dan

 α < 0,05 : menolak H0


