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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 Lokasi dan Watu Penelitian 

Penelitan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan 

bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham 

perusahaan-perusahaan yang go-public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan 

April 2017. 

III.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data 

penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan manufaktur yang go-public yang dipublikasikan melalui Bursa Efek 

Indonesia (BEI).Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan selama tahun 2014 sampai tahun 2016 selama periode pengamatan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sampel. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data 

dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui Bursa 

Efek Indonesia yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. 

III.3 Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari sampel 

yang digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan teknik 

http://www.idx.co.id/
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dokumentasi yang didasarkan pada laporan tahunan dan laporan keuanga 

manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2014-2016. Data pada penelitian ini juga termasuk kedalam data berganda yaitu 

data yang terdiri atas satu objek dan waktu tahunan. 

III.4 Populasi dan Sampel   

Populasi merupakan  totalitas semua nilai yang dihailkan dari perhitungan 

atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari.  

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016 adalah sebanyak 140  perusahaan yang  merupakan jumlah populasi 

dalam penelitian ini. 

Sedangkan pemilihan tahun 2014-2016 sebagai sampel karena dapat 

menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. Dengan 

menggunakan  sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang 

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi 

yang aktual di Indonesia. Selain itu, penelitian tahun  2014-2016 didasarkan pada 

tahun dalam pelaporan perusahaan, yang diyakini bahwa perusahaan telah 

mengeluarkan annual report. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 

yang memenuhi kriteria-kriteria penentuan sampel. Sampel merupakan sebagian 
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data yang merupakan objek yang diambil dari populasi. Teknik penentuan sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purpisive sampling. Teknik ini 

ditentukan untuk memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan 

penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti: 

Adapun kriteria-kriteria dipilihnya anggota populasi menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-

2016. 

2. Perusahaan berturut-turut menerbitkan laporan tahunan dan laporan 

keuangan yang berakhir pada 31 Desember selama periode pengamatan 

tahun 2014-2016. 

3. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Pemilihan kriteria ini 

adalah karena penggunaan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan 

perbedaan kurs meskipun telah dilakukan konversi. 

4. Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian 

tahun 2014-2016. 

5. Memiliki ketersediaan data yang lengkap, baik data mengenai mekanisme, 

corporate governance, defereed tax expense, karakterisrik eksekutif dan 

struktur kepemilikan perusahaan, maupun data yang diperlukan untuk 

mendeteksi penghindaran pajak. 
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Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti diatas, 

maka didapat sampel perusahaan manufaktur di BEI selama periode 2014-

2016 yaitu berjumlah 45 perusahaan manufaktur. 

Tabel III.1 

Pengambilan Sampel Penelitian 

Keterangan Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2016 

144 

Perusahaan manufaktur yang delisting selama tahun 

pengamatan 

(2) 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar secara berturut-

turut selama tahun pengamatan 

(15) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah. (34) 

Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya mengalami 

kerugian selama tahun 2015-2016 

(20) 

Perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap sesuai 

dengan variabel-variabel penelitian (Mekanisme CG, 

Deferred tax expense, karakteristik eksekutif, dan struktur 

kepemilikan) 

(28) 

Total sampel 45 

 

Daftar sampel perusahaan manufaktur dijadikan sampel pada penelitian ini 

tahun 2014-2016. 
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Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

 

NO. Kode Nama Perusahan 

1. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

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

3. AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

4. ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 

5. TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

6. LION Lion Metal Works Tbk 

7. LMSH Lionmesh Prima Tbk 

8. BUDI Budi Starch and Sweetener Tbk  

9. DPNS Duta Pertiwi Nusantara 

10. EKAD Ekadharma International Tbk 

11. INCI Intan Wijaya International Tbk 

12. SRSN Indo Acitama Tbk 

13. AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 

14. APLI Asiaplast Industries Tbk 

15. IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk 

16. TALF Tunas Alfin Tbk 

17. TRST Trias Sentosa Tbk 
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19. CPIN Astra International Tbk) 

20. JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

21. ALDO Alkindo Naratama Tbk 

22. ASII Astra International Tbk 

23. AUTO Astra Auto Part Tbk 

24. INDS Indospring Tbk 

25. NIPS Nippres Tbk 

26. SMSM Selamat Sempurna Tbk 

27. RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 

28. TRIS Trisula International Tbk 

29. BATA Sepatu Bata Tbk 

30. KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

31. KBLM Kabelindo Murni Tbk 

32. SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

33. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

34. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

35. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

36. MYOR Mayora Indah Tbk 

37. ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk 

38. SKBM Sekar Bumi Tbk 

39. SKLT Sekar Laut Tbk 

http://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-barang-konsumsi/sub-sektor-makanan-minuman/
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40. ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

41. DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

42. KLBF Kalbe Farma Tbk 

43. PYFA Pyridam Farma Tbk 

44. TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

45. ADES Akasha Wira International Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

III.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau memba 

wa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek 

atau orang yang sama, atau pada waktu yang berbeda (Sekara, 2007; 115). Dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel yang  terikat (dependent variabel) dan 

variabel bebas (independent variabel). 

III.6 Definisi Operasional Variabel 

 III.6.1 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak dapat 

berdirri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak pajak 

dengan cara uyang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi 

manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. 

Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini mengikuti penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Randi Meiza (2015) yang mengukur 

penghindaran pajak perusahaan (tax avoidance) dengan cara Effective Tax Rate 

(CETR). CETR merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan 

sebelum pajak penghasilan. 

     
             

              
 

Keterangan : 

CETR   : Cash Effective Tax Rate 

Cash Tax Paid  : Pajak yang dibayarkan perusahaan 

Pre – tax Income : Laba sebelum pajak. 

III.6.2 Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah 

secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah 

komisaris independen, struktur kepemilikan konstitusional,  karakteristik 

eksekutif, dan beban pajak tangguhan (deferred tax expense). 
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a. Komisaris independen 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 

memiliki hubungan dengan pemegang afiliasi dengan direksi atau dewan 

komisaris sertatidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan 

pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008) 

dalam Meiza (2015). 

Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris 

independen yaitu dengan skala rasio, komisaris independen dengan jumlah 

total anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2009). 

       
                                          

                              
 

b. Struktur kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik 

yang dikukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor 

institusi intern (Sujoko,2007). 

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur 

menggunakan presentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan 
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secara keseluruhan (Khurana, 2009) mengikuti penelitian Fadhillah 

(2014). 

                              
                                    

                             
 

c. Karakteristik eksekutif. 

Low (2006) dalam Wati (2016) menyebutkan bahwa, dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki 

dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang 

memilki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam  

mengambil keputusan bisnis dan biasanya memilki dorongan kuat untuk 

memilki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih 

tinggi, (Maccarimon dan Wehrung, 2006). Berbeda dengan risk averse 

adalah eksekutif yang cendrung tidak menyukai resiko sehingga kurang 

berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika 

mendapat peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah            

( Low,2006). 

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan resiko 

perusahaan (corporate risk) yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010). 

Corporate risk mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari 

earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan 

atau mungkin lebih dari dari yang direncanakan, semakin besar deviasi 

earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula resiko 
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perusahaan yang ada. Paligrova (2010) dalam Wati (2016) untuk 

mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari 

EBITDA (Earning Before Income Tax Depreciation, and Amortication) 

dibagi dengan total asset perusahaan. Besar kecilnya resiko perusahaan 

mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori risk-

taker atau risk averse, semakin rendah besar resiko perusahaan 

menunjukkan eksekutif perusahaan trsebut adalah risk-taker, sebaliknya 

semakin kecil kecil resiko perusahaan menunjukan eksekutif eksekutif 

perusahaan tersebut adalah risk-averse. 

d. Deferred Tax Expenses 

Beban pajak tangguhan (Deferred Tax Expenses) adalah beban 

pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba 

dalam laoran keuangan  untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba 

yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Penelitian ini mengikuti 

penelitian Rendi Meiza (2015) yang mengukur Deferred Tax Expenses 

menggunakan: 

DTE = (DTEp-DTE-1) / TAP-1 

Dimana: 

DTEp= baban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir   

             pada tahun p.                                    



49 
 

  

   

  

DTEP-1 = beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir 

        pada tahun p-1 

TAP-1 = total aktiva pada awal tahun p 

Tabel III.3 

Definisi Operasional variabel 

Variabel Indikator 

Komisaris Independen Jumlah anggota dewan komisaris 

independen dibagi total anggota 

dewan komisaris 

Deferred Tax Expense DTE = (DTEp – DTEp-1) / TAP-1 

Karakteristik Eksekutif EBITDA/Total Aset 

Struktur Kepemilikan 

Institusional 

Presentase jumlah saham 

kepemilikan institusi dibagi 

jumlah saham yang diterbitkan 

 

III.7 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi 

linier berganda dengan bantuan program Statistical Package For Sosial Srience 

(SPSS) versi 17.0. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan 

atau memperkirakan secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. 
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Hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan variabel bebas 

dapat dilakukan dengan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda 

adalah analisis tentang hubungan antara satu dependent variabel dengan dua atau 

lebih independent variabel.  Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan model regresi linier berganda dengan persamaan 

sebagai berikut: 

                              

Keterangan: 

Y        : Tax Avoidance        

X1        : Komisaris Independen 

X2        : Deferred Tax Expense 

X3        : Karakteristik Eksekutif 

X4        : Struktur Kepemilikan Institusional 

                             :  Konstanta 

                      : koefisien Regresi 

                    :  Residual 

III.7.1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan adan respretatif maka model tersebut harus memenuhi 
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asumsi klasik regresi. Model regresi linier berrganda mengasumsikan tiga hal 

penting yaitu: tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak 

terjadi multikolinearitas diantara koefisien regresi yang diuji. Uji asumsi klasik 

yang dilakukan adalah uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan 

multikolinearitas. 

Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil 

regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut dapat 

dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotersis dan penarikan kesimpulan. 

III.7.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model refresi 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan: 

a. Analisis grafik 

Untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik hitogram 

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekatti 

distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot. 
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b. Analisis statistik 

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji statistik kolmogorov-

sminov (K-S) adalah apabila nilai signifikansi kolmogorov-sminov   0,05, 

maka data residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi 

kolmogorov-sminov   0,05, maka data residual terdistribusi secara tidak 

normal (Ghozali, 2013; 149). 

c. Uji normalitas dengan grafik 

Normal atau tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat plot 

grafik histogram. Data terdistribusi secara normal apabila berbentuk 

simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. 

III.7.1.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara korelasi kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2013; 99). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui 

Durbin Watson (DW test). Digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi. Hipotesis yang 

akan diuji: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r     
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III.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas. 

Uji asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi varian. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013; 125). Cara 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya, uji Park, uji Glojser, dan uji Wbsite. Metode yang digunakan untuk 

menguji adanya gejala ini adalah dengan melihat scatterplot dan uji glejser. 

Scatterplot dengan dasar analisis yaitu jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dan uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independent Gujarati (2003), dalam (Ghozali, 2006; 

192). Pada uji Glejser yaitu apabila variabel independen tidak signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas  signifikan        

III.7.1.4 Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi, 

berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikoliniearitas didalam model regresi dapat diukur dari nilai telerance 

dan variance inflation factor (VIP) dan menganalisis korelasi variabel-variabel 

independen (Ghozali, 2013; 95). 
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Nilai telerance dan variance inflation factor (VIP) menunjukan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independenya. 

telerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel indpenden lainya. Jadi nilai telerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/telerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai telerance   0,10 

atau sama dengan nilai VIF     (Ghozali, 2013; 96). 

III.7.2 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda berdasarkan uji secara persial (Uji t), uji secara 

simultab (Uji F), uji koefisien deteminasi (     maka digunakan analisis regresi 

linier berganda dengan bantuan software SPSS (Ghozali, 2013; 86). 

III.7.2.1 Uji Secara Persial (Uji t) 

Uji secara persial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen (        terhadap variabel dependen (Y) dengan 

asumsi variabrel lainnya adalah konstan. Adapun kriteria pengambilan keputusan 

yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apabila thitung  tabel atau Sig    maka: 

a.    direima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. H₀ ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifakn. 

2. Apabila thitung  tabel atau Sig    maka: 
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a.    ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

b. H₀ ditrima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

III.7.2.2 Uji Secara Simultan (Uji F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apa semua variabel independen 

yang dimaksud dalampenelitian mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013; 88). Yaitu dengan 

membandingkan F dihitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan 

ignifikansi sebesar 0,05. 

Jika F hitung          maka hipotesis diterima. 

Jika F hitung   F tabel maka hipotesis ditolak. 

III.7.2.3 Koefisien Determinasi (    

Koefisien determinasi (    dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan cvariansi variabel dependen (Ghozali, 

2006, 87). Koefisien determinasi    digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi    adalah antara nol dan satu. Nilai     yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskanvariabel 

dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya 

koefisien determinasi mendekati angka 1, maka varaibel independen berpengaruh 
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sempurna, penganggu diusahakan minimum sehingga      endekati 1, sehingga 

perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. 


