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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan go public yang wajib menerapkan 

PMK Nomor 169/PMK.010/2015, yaitu: 

a. Sektor Pertanian. 

b. Sektor Industri Dasar dan Kimia. 

c. Sektor Aneka Industri. 

d. Sektor Industri Barang Konsumsi. 

e. Sektor Properti, Real Estat dan Kontruksi Bangunan. 

f. Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data laporan 

laba rugi pada tahun 2017. Data sekunder merupakan data yang sudah ada 

berdasarkan peristiwa masa lalu.  

Sumber data yang digunakan yaitu data laporan keuangan dari www.idx.co.id 

dimana merupakan wesite resmi Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga diperoleh 

dari www.sahamok.com untuk data tambahan dalam penelitian ini.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

laporan keuangan perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2017.  

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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D. Pengukuran Variabel  

Salah satu metode efektif untuk menangani thin capitalization adalah dengan 

pendekatan DER yaitu memperketat pinjaman yang dapat diberikan oleh 

pemegang saham wajib pajak luar negeri dan menetapkan batas pengendalian 

minimum yang mengindikasikan pengaruh yang dimiliki pemegang saham dalam 

membuat keputusan keuangan pada perusahaan. Hal ini seperti yang dikatakan 

oleh Russo bahwa, “thin capitalization rules are aimed at disallowing the 

deduction of certain interest expenses at the level of the payer, when the debt to 

equity ratio of the debtor exceeds certain threshold”. Dengan DER, maka wajib 

pajak terpaksa menaati suatu perbandingan utang dan modal tertentu untuk 

menghindari pajak. DER juga dapat dikatakan termasuk dalam realisasi atau 

wujud lebih kongkrit dari pendekatan arm’s length principle karena memang 

ditentukan dengan mengacu pada adat dan kebiasaan praktik menjalankan 

kegiatan usaha yang sehat dalam dunia usaha.  

Menurut Kasmir (2010, hal. 156) Debt Equity Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan 

membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh ekuitas.  

Perhitungan DER : 
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Setelah mengukur nilai DER maka selanjutnya menghitung biaya pinjaman. 

Rumus untuk menghitung biaya pinjaman yang harus dikoreksi adalah: 

                        
           

              
                  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghitung debt equity ratio (DER). Tujuan dari menghitung DER ini adalah 

untuk mengetahui berapa besar perbandingan utang dan modal yang dimiliki 

perusahaan sehingga dapat dianalisis tingkat efektivitas dari PMK 

169/PMK.010/2015 pada perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 

2017. 

2. Menghitung koreksi biaya pinjaman. Tujuan dari menghitung koreksi biaya 

pinjaman ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis berapa besar biaya 

pinjaman yang seharusnya dicatat di laporan keuangan perusahaan sehingga 

laba perusahaan juga akan dikoreksi sesuai dengan hasil perhitungan koreksi 

biaya pinjaman yang telah dilakukan. Perubahan laba perusahaan akan 

mengakibatkan perubahan di sisi pembayaran pajak penghasilan ke negara. 

3. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji perbedaan penerapan 

antar sektor perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2017. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan uji beda t-test one sample. Penelitian ini 

menggunakan uji beda t-test one sample karena dalam penelitian ini hanya 

terdapat satu variabel yaitu perhitungan DER. Pengujian dalam penelitian ini 
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menggunakan SPSS versi 24. Untuk mengetahui variabel bebas berpengaruh 

parsial terhadap variabel terkait digunakan uji t-test dengan tingkat α=0,05, 

jika hasil pengujian hitung pada taraf signifikansi ≥0,05 maka Ho diterima 

artinya tidak terdapat perbedaan dan jika hasil pengujian hitung pada taraf 

signifikansi ≤0,05 maka Ho ditolak artinya terdapat perbedaan. 

 

 


