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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2015-2017. Perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi adalah 

perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 

Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), sub sektor barang konsumsi mencakup sektor 

makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah 

tangga, peralatan rumah tangga, dan sub sektor lainnya (www.idx.co.id). 

3.2  Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

metode causal study. Dalam Sekaran (2013) causal study merupakan suatu 

penelitian yang ingin menggambarkan satu atau lebih faktor-faktor yang 

menyebabkan masalah, hubungan sebab akibat dengan melihat ada atau tidak 

pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya dan bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lainnya dalam penelitian. Penelitan ini menggunakan 

causal study untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris 

Independen, Leverage dan Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif. 

 

Pengaruh ukuran perusahaan..., Nathania Livani, FB UMN, 2019
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3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua jenis kelompok variabel 

untuk dapat mendukung penelitian ini. Dua jenis kelompok variabel tersebut yaitu 

kelompok variabel dependen (terikat) dan kelompok variabel independen (bebas). 

Menurut Sekaran dan Bougie, 2016 Variabel Dependen adalah variabel yang 

menjadi fokus utama dari penelitian sedangkan Variabel Independen adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun 

negatif. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen adalah tarif 

pajak efektif (Y). Tarif pajak efektif merupakan indikator dari perencanaan pajak 

yang efektif yang berbeda dari tarif pajak yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba komersial 

sebelum pajak. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), tarif pajak efektif 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu sebagai 

berikut: 

 

Total beban pajak penghasilan

 Laba sebelum pajak
 Tarif Pajak Efektif  =  
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a. Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan 

berukuran kecil, perusahaan berukuran sedang, dan perusahaan berukuran 

besar. Banyak indikator atau cara pengukuran yang dapat digunakan untuk 

menilai ukuran perusahaan, salah satunya adalah dengan melihat jumlah aset 

yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan logaritma natural total assets. Menurut Putri et al., (2016) ukuran 

perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Ln : Logaritma Natural 

b. Komisaris Independen (X2) 

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota 

dewan komisaris lainnya, yang mempunyai tugas untuk mengawasi serta 

memberikan nasihat dan arahan kepada direksi agar kebijakan yang diambil 

tidak melanggar hukum. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) komisaris 

independen dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Ukuran perusahaan =  Ln total assets 

Total komisaris independen

Total anggota dewan komisaris
 Komisaris Independen  = 
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c. Leverage (X3)  

Leverage atau tingkat hutang merupakan rasio antara total kewajiban dan 

total ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Leverage dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Putri et al., 2016): 

 

 

  

d. Intensitas Modal (X4) 

Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang 

dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Intensitas modal 

dapat didefinisikan sebaga rasio antara fixed asset dan total asset. Menurut 

Putri et al., (2016) intensitas modal dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari suatu sumber yang telah ada. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai dari tahun 2015-2017. Data 

keuangan perusahaan dapat diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu 

www.idx.co.id dan web.idx.id. 

Total kewajiban

Total ekuitas
 Leverage  = 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 Intensitas modal  = 

Pengaruh ukuran perusahaan..., Nathania Livani, FB UMN, 2019
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3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode puposive 

sampling. Menurut Sekaran dan Bougie (2016) purposive sampling adalah teknik 

pemilihan sampel, dimana sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 

2. Secara berturut-turut menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 

Desember dan telah diaudit. 

3. Menyajikan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah secara berturut-turut 

selama periode penelitian. 

4. Memiliki laba yang positif secara berturut-turut selama periode penelitian. 

5. Memiliki komisaris independen secara berturut-turut selama periode 

penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan range 

(Ghozali, 2016). Menurut Sekaran dan Bougie (2013) mean atau rata-rata adalah 

ukuran terdensi sentral yang menawarkan gambaran umum dari data tanpa perlu 

memenuhi satu dengan masing-masing pengamatan dalam satu set data. Standar 
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deviasi adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-

rata tersebut. Minimum adalah nilai terkecil dari data sedangkan maksimum 

adalah nilai terbesar dari data. Range merupakan selisih nilai maksimum dan 

minimum.  

3.6.2 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan non-parametrik 

statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria dalam pengambilan 

keputusannya yaitu: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0.05 

maka data terdistribusi secara normal. 

2. Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka data tidak 

terdistribusi normal (Ghozali, 2016). 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). 

Pengaruh ukuran perusahaan..., Nathania Livani, FB UMN, 2019
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Menurut Ghozali (2016), untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), 

maka hal ini merupakan indikasi  adanya multikolonieritas. Multikolonieritas 

dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dan atau lebih variabel 

independen. 

3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10. 

 

2. 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). Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 
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karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya (Ghozali, 2016). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin-

Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel log di antara variabel 

indepeden. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Berikut ini adalah tabel pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Tabel 3.1 

Tabel Pengambilan Keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak Du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali, 2016 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas  atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. 

 Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized 

(Ghozali, 2016). 

 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

karena pada penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen. Karena 

ukuran data dari penelitian ini berbeda-beda, maka persamaan regresi 

ETR= α + β1SIZE + β2KOMIN + β3LEV + β4INMOD + e 
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menggunakan standardized coefficient beta. Maka Persamaan regresi linier 

berganda yang digunakan adalah: 

  

Dimana: 

α = konstanta 

ETR = Tarif Pajak Efektif  

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi variabel independen 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

KOMIN = Komisaris Independen 

LEV = Leverage 

INMOD = Intensitas Modal 

e = variabel residual/error 

 

3.7.2 Koefisien Korelasi (R) 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear 

antara dua variabel. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Menurut Supardi (2017), 

angka indeks korelasi atau koefisien korelasi merupakan angka yang dapat 

dijadikan petunjuk untuk mengetahui besar/kekuatan (kuat, lemah, atau tidak ada) 

korelasi antar variabel X (mempengaruhi) dan variabel Y (dipengaruhi) yang 

diteliti korelasinya. 

Pengaruh ukuran perusahaan..., Nathania Livani, FB UMN, 2019
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Tingkat keeratan hubungan atau korelasi antar variabel dapat dilihat dari 

angka koefisien yang dapat disajikan dalam bentuk tabel interprestasi koefisien 

korelasi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Nilai Koefisien Korelasi Interprestasi 

KK = 0 Tidak ada korelasi 

0,00 < KK ≤ 0,20 Korelasi sangat rendah/lemah sekali 

0,21 < KK ≤ 0,40 Korelasi rendah/lemah tapi pasti 

0,41 < KK ≤ 0,70 Korelasi yang cukup berarti 

0,71 < KK ≤ 0,90 Korelasi yang tinggi, kuat 

0,91 < KK ≤ 0,99 Korelasi sangat tinggi, kuat sekali, sangat 

diandalkan 

KK = 1 Korelasi sempurna 

Sumber: Supardi, 2017 

3.7.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R square yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 

dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
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memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempresiksi variasi 

variabel dependen. 

 Dalam mengevaluasi model regresi lebih baik menggunakan nilai adjusted 

R square, karena nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila suatu 

variabel independen ditambahkan kedalam model. Berbeda dengan R square yang 

pasti akan meningkat apabila satu variabel independen ditambahkan, tidak peduli 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ataupun tidak 

berpengaruh signifikan (Ghozali, 2016). 

3.7.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2016), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk menguji hipotesis 

ini digunakan statisktik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4, maka Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. 

b. membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila 

nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima Ha. 

3.7.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan 

uji t adalah sebagai berikut: 
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a. Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). 

b. Membandingkan nilai statisktik t dengan titik krisis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
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