
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian pada salah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu : perusahaan–perusahaan 

manufaktur sub aneka industriyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013 – 2016. Adapun waktu penelitian pengambilan data dari bulan Februari 

sampai dengan selesai. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014:115). 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sector 

aneka Industri yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono 2014: 116).  Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi 

sampel dipilih berdasarkan purposive sampling (kriteria yang 

dikehendaki).PurposiveSampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

bernbagai pertimbangan tertentu (Sugiyono 2014:122). Ada beberapa kriteria 

penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Perusahaan manufaktur sub Aneka Industri yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI) dari tahun 2013-2016. 

2. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama tahun 2013-2016. 

3. Perusahaan yang selama tahun penelitian 2013-2016 tidak mengalami 

kerugian selama periode pengamatan. 

4. Perusahaan yang secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama 

tahun penelitian 2013-2016. 

 

Berdasarkan kriteria sampel diatas, diperoleh sampel penelitian sebanyak 18 

perusahaan per tahun, dimana periode pengamatan yang digunakan selama empat 

tahun yaitu periode 2013 sampai dengan periode 2016.Rincian dari sampel dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel III.1 

Proses dan Hasil Seleksi Sampel berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur sector aneka indutri yang 

terdaftar (listing) di BEI tahun 2013-2016 
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2. Perusahaan yang mengalami delisting selama tahun 

2013-2016 

(2) 

3. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang lengkap selama 

tahun 2013-2016 

(5) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 

dilakukannnya penelitian 

(18) 

5. Total perusahaan yang dijadikan sampel 18 

Sumber: Data olahan 2018 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 

yang diperoleh dari perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).Menurut Sugiyono (2014:402), data sekunder adalah 
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sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen. 

3.3.2Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data Laporan 

Tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 sebanyak 18 perusahaan  dan data yang 

digunakan sebanyak 72 Laporan Tahunan perusahaan yang diakses pada alamat 

website www.idx.co.id.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014:401), teknik pengumpulan data adalah langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu menggunakan data 

sekunder yang dapat diperoleh dari: 

1. Pertama dengan studi kepustakaan (library research) yaitu mempelajari, 

meneliti, dan menelaah literatur-literatur buku yang berkaitan dengan variabel 

yang diteliti dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan. 

2. Kedua dengan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan, memahami, dan 

menganalisa dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang listing di BEI periode 

2011-2016. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan mampu 

memberikan informasi yang bersifat teoritis sebagai landasan teori. 

 

 

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


 

 

41 

3.5 Defenisi Operasional dan Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalahvariabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2014:59). Variabel Dependen 

dalam penelitian ini adalah Tax Avoidance ( Penghindaran Pajak). 

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya 

Cash Efective Tax Rate (CETR).Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 

yang telah dilakukan oleh Budiman (2012) dalam Praditasari (2016). 

CETR   =         Pembayaran Pajak 

Laba Sebelum Pajak 

Pembayaran Pajak dapat dilihat pada Laporan Keuangan perusahaan yang 

telah diaudit pada Laporan Arus Kas. Sedangkan total laba sebelum pajak dapat 

dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada Laporan 

Laba/Rugi.Semakin besar nilai CETR maka semakin kecil tindakan Tax 

Avoidance perusahaan, dan sebaliknya semakin kecil nilai CETR maka semakin 

besar tindakan Tax Avoidance perusahaan. 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Return On Asset,Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi 

Fiskal. 
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3.5.2.1 Return On Asset (X1) 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) Return on Assest 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. 

Laba( rugi ) Bersih setelah pajak  

ROA =       

   Total Asset 

3.5.2.2 Kepemilikan institusional (X2) 

Menurut Khurana (2009) dalam Fadhilah (2014) Kepemilikan institusional 

merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan 

institusi pemegang besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan 

mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan 

institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut : 

          proporsi saham yang dimiliki institusi 

Kepemilikan Institusional =      

               Jumlah saham yang diterbitkan 

3.5.2.3 Komisaris Independen (X3) 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Wijayanti & Chomsatu 

(2017). Jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah komisaris independen dapat 

dilihat pada Laporan Keuangan yang telah diaudit bagian Informasi Umum 

Perusahaan atau di Laporan Tahunan perusahaan pada bagian Tata Kelola 

Perusahaan bagian struktur dewan komisaris. 

KOMIND =   Σ Anggota  Komisaris Independen 

      Σ Anggota Dewan Komisaris 
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3.2.5.4 Ukuran Perusahaan (X4) 

Asnawi dan Wijaya (2005: 274) dalam Annisa (2016) Ukuran perusahaan 

diproksi dengan total asset karena nilai total asset biasanya sangat besar 

dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan maksud untuk mengurangi 

peluang heteroskedastis, variabel asset ‘diperhalus’ menjadi Log (asset) atau Ln 

(asset) 

Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (total assets) 

3.2.5.5 Kompensasi Rugi Fiskal 

Menurut Sari dan Martani (2010) dalam Kurniasih dan Sari (2013) 

Kompensasi Rugi Fiskal dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, 

yang akan diberi angka 1 jika terdapat Kompensasi Rugi Fiskal pada awal tahun t. 

3.6 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:206), analisis data suatu kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah  

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk 

menjawab rumusan masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah 

diajukan.Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan 

statistik.Statistika adalah serangkaian metode yang dipakai untuk mengumpulkan, 

menganalisa menyajikan, dan memberi makna data. Dalam penelitian ini alat 
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bantu perangkat lunak pengolah data statistik menggunakan Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) versi 24.0 for windows. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2014;206), statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpualan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan data yang ada untuk memberikan gambaran secara 

umum atas kondisi atau variabel-variabel yang sedang diteliti. Dalam statistik 

deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, perhitungan rata-

rata dan perhitungan presentase . 

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 yaitu berupareturn on asset (ROA), Kepemilihan 

Institusional, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan.Hal ini perlu 
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dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil analisis data yang memenuhi 

syarat pengujian, maka dalam penelitian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk 

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

hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil 

regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis 

dan penarikan kesimpulan.  

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2013;160) Uji normalitas bertujuan menguji apakah 

dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. 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. 
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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. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Ghozali (2013;105) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

independen.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). Suatu model regresi yang terdapat multikolinearitas apabila nilai 

tolerance< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2013;139) dalam Uji Heteroksdastisitas 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 Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisidas digunakan metode grafik 

scatterplot.  Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak 

terkena heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013;110). Autokorelasi adalah gejala terdapatnya 

korelasi diantara kesalahan pengganggu dari suatu observasi lainnya. Uji ini 
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bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 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 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 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan 

menggunakan analisis 

3.7.1 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regeresi berganda karena 

variabel bebas dalam penelitian ini 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. Adapun variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), Kepemilikan Institusional, 

Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal. 
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Sedangkan variabel dependen yaitu Tax Avoidance. Persamaan analisis regresi 

berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

 Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3 + b4X+b5X5+e 

Keterangan : 

Y = Tax Avoidance 

a  = Konstanta 

b1, b2, = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1 = Return On Asset (ROA) 

X2 = Kepemlikan Institusional 

X3 = Komisaris Independen   

X4 = Ukuran Perusahaan 

X5 = Kompensasi Rugi Fiskal 

e = Error 

3.7.2 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 
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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. 

3.7.3 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.  

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 
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variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

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 untk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


