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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 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 

Oktober 2017. 

3.2 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 pertambangan yang go-public yang dipublikasikan melalui Bursa Efek 

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

keuangan selama tahun 2013 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. 

3.3 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 keuangan 

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

2013-2016. Data pada penelitian ini juga termasuk kedalam data berganda yaitu 

data yang terdiri atas satu objek dan waktu tahunan. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang dihasilkan dari perhitungan 

atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari. Jumlah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013-2016 adalah 

sebanyak 41 perusahaan yang merupakan jumlah populasi dalam penelitian ini.    

Sedangkan pemilihan tahun 2013-2016 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 2013-2016 didasarkan pada 

tahun dalam pelaporan perusahaan, yang diyakini bahwa perusahaan telah 

mengeluarkan annual report. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-

2016 yang memenuhi kriteria-kriteria penentuan sampel. Sampel merupakan 

sebagian data yang merupakan objek yang diambil dari populasi. Teknik 

penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purpisive 



36 
 

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 pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2013-2016. 

2. Perusahaan Pertambangan menerbitkan annual report dan laporan 

keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama rentang tahun 

penelitian yaitu 2013-2016. 

3. Memiliki ketersediaan data yang lengkap, baik data mengenai komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manejerial, dan 

komite audit, maupun data yang diperlukan untuk mendeteksi 

penghindaran pajak. 

Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti diatas, maka didapat 

sampel perusahaan Pertambangan di BEI selama periode 2013-2016 yaitu 

berjumlah 17 perusahaan pertambangan. 
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Tabel III.1 

Pengambilan Sampel Penelitian 

Keterangan Perusahaan 

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2016 

41 

Perusahaan Pertambangan yang tidak menyediakan annual 

report 

(7) 

Perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap sesuai 

dengan variabel-variabel penelitian. 

(17) 

Total sampel 17 

Daftar sampel perusahaan manufaktur dijadikan sampel pada penelitian ini 

tahun 2013-2016. 

 

Tabel III.2 

SAMPEL PENELITIAN 

NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ANTM Aneka Tambang 

3 CTTH Citatak Tbk 

4 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

5 ELSA Elnusa Tbk 

6 HRUM Harum Energy Tbk 

7 MITI Mitra Investindo Tbk 

8 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

9 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam(persero) 

Tbk 

10 TINS Timah (persero) Tbk 

11 ARII Atlas Resources Tbk 

12 BYAN Bayan Resources Tbk 



38 
 

13 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

14 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

15 PTRO Petrosea Tbk 

16 RUIS Radian Utama Interinsco Tbk 

17 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau 

membawa 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). 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 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. 

Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi 

manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. 

http://www.idx.co.id/
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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. 

 

3.6.2 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, kepemilikan 

manajerial, komite audit 

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 
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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 secara keseluruhan 

(Khurana, 2009) mengikuti penelitian Fadhillah (2014). 

                              
                                    

                             
 

c. Kepemilikan Manajerial 

Christiawan dan Tarigan (2004) dalam pujiningsih (2011) menyebutkan 

bahwa kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain tersebut sekaligus sebagai pemegang saham 
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perusahaan. Menurut pujiningsih (2011) struktur kepemilikan manajerial 

dihitung dengan membagi jumlah saham kepemilikan manajerial dengan 

saham yang beredar 

                       
                                   

                         
 

d. Komite Audit  

Variabel komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam 

suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Dewan komisaris wajib 

membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang 

anggota diangkat serta diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris.  

 

Tabel III.3 

Definisi Operasional variabel 

Variabel Indikator 

Komisaris Independen Jumlah anggota dewan komisaris independen 

dibagi total anggota dewan komisaris 

Kepemilikan Institusional Presentase jumlah saham kepemilikan 

institusi dibagi jumlah saham yang 

diterbitkan 

Kepemilikan Manajerial Jumlah saham kepemilikan manajerial dibagi 

jumlah saham yang beredar 

Komite Audit Jumlah total anggota komite dalam suatu 

perusahaan 
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3.7 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 

model alat analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20.  

Rumus persamaan regresi yang digunakan adalah: 

                              

Keterangan: 

Y        : penghindaran pajak       

X1        : Komisaris Independen 

X2        : kepemilikan institusional 

X3        : kepemilikan manejerial 

X4        : komite audit 

                             :  Konstanta 

                      : koefisien Regresi 

                   :  Residual 

3.7.1. 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. 

3.7.1.1 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. 

 

 



44 
 

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, 2006; 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. 

3.7.1.2 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, 2006; 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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3.7.1.3 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, 2006; 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        

3.7.1.4 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, 2006; 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, 2006; 96). 

3.7.2 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, 2006; 86). 

3.7.2.1 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: 

a.    ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
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b. H₀ ditrima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

3.7.2.2 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, 2006; 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. 

3.7.2.3 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 

sempurna, penganggu diusahakan minimum sehingga      endekati 1, sehingga 

perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. 


