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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2013:115) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditentukan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013-2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan.  

 

3.1.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2013: 116) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut 

(Sofiyan2013: 30)Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data yang hanya 

sebagian populasi saja yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat serta 

ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

didasarkan pada metode nonprobability sampling dengan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive samplingmenurut (Sugiyono, 2013:122)yaitu sampel 

dipilih dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan Sampel dalam penelitian ini diperoleh 14 perusahaan selama periode 

pengamatan 2013-2016. 
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Tabel 3.1 

Hasil Pemilihan Sampel 

 

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar (listing) di BEI  41 

2. Perusahaan yang mengalami delisting selama tahun 2013-

2016 

(0) 

3. Perusahaan yang tidak mempublikasikan 

laporan tahunan dan laporan keuangan yang 

lengkap selama tahun 2013-2016 

(3) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama 

tahun penelitian 

(24) 

5. Total perusahaan yang dijadikan sampel 14 

Sumber : Data olahan 2017 

 

3.1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode 

nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling.Teknik purposive 

sampling(Sugiyono 2013:122)yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu 

atau kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar (listing) di BEI tahun 2013-

2016. 

2. Perusahaan yang mengalami delisting selama tahun 2013-2016 

3. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan 

selama tahun 2013-2016 yang dapat diakses dari situs BEI 

(www.idx.co.id) dan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

4. Perusahaan mengalami kerugian selama tahun penelitian. 
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Berdasarkan teknik pengambilan sampel diatas, maka peneliti menemukan 

14 perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel, yaitu: 

Tabel 3.2 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

 

No Nama Perusahaan Kode 

1 PT. Adaro Energy Tbk ADRO 

2 PT. Ratu Prabu Energy Tbk  ARTI 

3 PT. Citatah Tbk  CTTH 

4 PT. Elnusa Tbk  ELSA 

5.  PT. Surya Eka Perkasa Tbk  ESSA 

6. PT. Golden Energy Mines Tbk  GEMS 

7 PT. Vale Indonesia Tbk  INCO 

8 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk  ITMG 

9 PT. Resource Alam Indonesia  KKGI 

10 PT. Myoh Technology Tbk  MYOH 

11 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk  PTBA 

12 PT. Radiant Utama interinsco Tbk  RUIS 

13 PT. Timah Tbk  TINS 

14 PT. Toba Bara Sejahtera  TOBA 

Sumber: Data Olahan 2018 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

a. Data Kuantitatif merupakan data – data yang berupa angka – angka dan 

dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Data kuantitatif dalam penelitian 

ini berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka – angka, 

melainkan bersifat keterangan. Dalam penelitian ini adalah nama-nama 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2016. Dimana total sampel penelitian adalah 14 × 4 tahun = 56. 
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3.2.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder menurut (Sugiyono, 2013:402)yaitu data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik/metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode observasi non partisipan. Menurut (Sugiyono, 2013:405)metode 

observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi atau 

pengamatan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas, tetapi 

hanya sebagai pengamat independen. Adapun pada penelitian ini dilakukan 

pengamatan pada data yang bersumber dari www.idx.co.id, buku-buku, skripsi, 

dan jurnal-jurnal yang terkait. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. 

3.4.1 Variabel Dependen  

Variabeldependen (variabel terikat) Menurut Sekaran (2006:116)   

merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalahTax Avoidance. Tax avoidance adalah salah satu upaya 

penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang 

dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan. Dengan demikian, Tax 
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Avoidance merupakah suatu cara agar mengurangi pajak yang masih dalam batas 

adanya ketentuan dari Undang-undang perpajakan dan di satu sisi dapat 

dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Tax Planning). Pengukuran tax 

avoidance dalam penelitian ini dihitung melalui CETR perusahaan yaitu kas yang 

dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 

2012). Perhitungan CETR berdasarkan asumsi bahwa tidak ada utang pajak 

penghasilan baik di awal periode maupun akhir periode pelaporan keuangan. Tax 

Avoidance diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) 

     
                                

                                  
 

Keterangan :  

Cash ETR  : Cash effective tax rate  

Cash tax paid  : Pajak yang dibayarkan perusahaan  

Pre-tax income  : Laba sebelum pajak 

 

3.4.2 Variabel Independen 

1. Profitabilitas 

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas (X1). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba diukur dengan rasio ROA. Menurut Kurniasih dan 

Sari (2013) ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total 

aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 
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ROA = 
                            

         
 ×100% 

2. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya.Menurut Maria 

dan Kurniasih (2013) Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang 

cukup berkesinambungan.Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan proksi logaritma natural total aset. Rumus ini juga 

digunakan dalam penelitian Dharma dan Ardiana (2016), Dewinta dan 

Setiawan (2016) . rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah : 

SIZE = Ln (Total Aset) 

3. Umur perusahaan 

Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas tax 

avoidance. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan 

untuk tetap eksis dan mampu bersaing dalam dunia usaha. Umur 

perusahaan dalam penelitian ini akan menggunakan umur perusahaan 

dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI (pengukuran ini juga 

digunakan pada penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta danPutu Ery 

Setiawan 2017). Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan go public, maka perusahaan harus 

mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat maupun 

pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat 

segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 
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3.5 Metode Analisis Data  

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini didefinisikan yang berguna bagi penelitian untuk 

melihat distribusi data dari variabel yang digunakan. Dengan menggunakan 

analisis data deskriptif terdapat seluruh variabel penelitian berupa nilai rata-

rata(mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Mean digunakan untuk 

memperkirakan besar rata-rata popoulasi yang diperkirakan dari sampel. Standar 

deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata sampel. Maksimum-minimum 

digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

Penelitian ini dalam statistik deskriptif ditunjukkan untuk memberikan 

gambaran atau deskriptif data dari variabel dependen berupa tax avoidance serta 

variabel independen berupa profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan 

dan koneksi politik. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan 

dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan 

sampel dalam penelitian ini.  

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang memenuhi 

syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan pengujian asusmsi klasik 

untuk pengujian statistik. Tujuan dari uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui 

apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias.  
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3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

menggunakan analisis grafik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :  

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

3.5.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen. Menurut Ghozali 

(2009) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi dengan melihat nilai tolerance dan lawannya nilai variance inflation factor 

(VIF). Menurut Ghozali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
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multikolinearitas di dalam model regresi biasnaya dilihat dari nilai tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik. 

b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak 

baik.  

 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisidas digunakan metode grafik scatterplot. Caranya dengan melihat 

nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 

2009).  

 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan 

pengganggu dari suatu observasi lainnya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 
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muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, diukur dengan 

menggunakan statistik Durbin Waston (DW). Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Autokorelasi positif jika DW diatas +2 atau DW > +2 

2. Tidak autokorelasi jika -2 < DW < +2 

3. Autokorelasi negatif jika DW > +2 

 

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regeresi berganda karena 

variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari satu. Metode analisis berganda 

merupakan teknik uji yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variebel dependen. Persamaan 

analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

   Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3+e 

Dimana: 

Y = Tax Avoidance 

a  = Konstanta 

b1, b2, =Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Ukuran Perusahaan,  

X3 = Umur Perusahaan  

E = Error 
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3.7 Uji Hipotesis Penelitian 

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara statistik 

dilakukan dengan menggunakan: 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

a. Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b. Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
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3.7.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-

sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-

sama).  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen; 

b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 
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menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


