
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, sedangkan pemilihan periode 2015-2017 sebagai sampel 

karena dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru. Dengan 

menggunakan sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang 

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami 

kondisi yang sesungguhnya. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah 

seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) periode 2015-2017. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh sektor perusahaan non keuangan kecuali sektor keuangan dan sektor 

property&realestate. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini dengan 

menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan 

beberapa kriteria tertentu yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria dari 

perusahaan tersebut adalah: 

1. Perusahaan yang bergerak dalam bidang non keuangan terdiri dari sub 

sektor energi, telekomunikasi, transportasi, konstruksi non bangunan, 

perdagangan besar, perdagangan eceran, advertising printing&media, jasa 
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komputer&perangkat dan semua sektor perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

2. Perusahaan go public atau yang telah terdaftar di BEI sebelum tahun 

2015. 

3. Perusahaan melakukan transaksi derivatif dan melaporkan nilai wajarnya 

selama periode 2015 sampai 2017. (Berdasarkan skripsi Eva Musyarofah, 

2016) 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan 

dengan lengkap. 

Tabel III.1 

Tabel Pemilihan Sampel 

 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada akhir tahun 2017 
555 

Perusahaan yang bergerak disektor keuangan 

dan sektor property&real state 
(150) 

Jumlah perusahaan yang bergerak disektor non 

keuangan   
405 

Perusahaan yang tidak melakukan transaksi 

derivatif selama 2015-2017 
(390) 

Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 15 

Tahun Penelitian 3 

Jumlah sampel total selama periode penelitian 45 

Sumber : Data Sekunder diolah 

Berdasarkan data diatas maka dipilih 15 perusahaan sebagai sampel 

dengan tahun pengamatan 2015-2017 atau selama 3 tahun berturut-turut, 

sehingga diperoleh jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 45 sampel. 
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Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. ASGR PT Astra Graphia Tbk 

2. FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 

3. ISAT PT Indosat Tbk 

4. ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk 

5. KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk 

6. MAPI PT Mitra Adi Perkasa Tbk 

7. MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

8. MPMX PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 

9. PGAS PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

10. SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 

11. TBIG PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk 

12. TELE PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk 

13. TOWR PT Sarana Menara Nusantara Tbk 

14. VIVA PT Visi Media Asia Tbk 

15. VOKS PT Voksel Electric Tbk 

Sumber: Data Sekunder diolah 

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Penelitian ini dibatasi oleh dua variabel yang terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian 

ini adalah karakter eksekutif dan penggunaan derivatif keuangan. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai variabel-variabel tersebut adalah: 

3.2.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y) 

Penghindaran pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan perusahaan 

untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah yang 

terdapat pada undang-undang perpajakan. Variabel penghindaran pajak 

dihitung melalui CASH ETR (cash effective tax rate) perusahaan. Rumus 

untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai berikut :  
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CASH ETR =  Pembayaran Pajak 

    Laba Sebelum Pajak 

 

Semakin besar CASH ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat 

penghindaran pajak perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). 

3.2.2 Karakter Eksekutif (X1) 

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani 

eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat 

risiko perusahaan (corporate risk). Paligorova (2010) mengukur corporate 

risk menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA (earning before 

income tax, depreciation and amortization) dibagi dengan total aset 

perusahaan. Tingginya rendahnya corporate risk akan menunjukkan 

kecendrungan karakter eksekutif, risk taking atau risk averse. Cara 

pengukuran risiko perusahaan yaitu: 

 

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset yang dimiliki 

perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah 

eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori risk-taking atau risk-averse, 

semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan 

tersebut adalah risk-taking, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan 

menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk-averse (Budiman 

dan Setiyono, 2012).  
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3.2.3 Penggunaan Derivatif Keuangan (X2) 

 Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, dimana variabel-

variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang 

dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang 

(currency), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya 

(www.idx.co.id). 

Menurut penelitian Donohoe (2012), derivatif keuangan dapat 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. 

Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau definisi spekulatif tidaknya 

suatu transaksi derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan 

derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak (Oktavia dan Martani, 

2013). Penelitian ini menggunakan net fair value of derivative instrument 

sebagai proksi penggunaan derivatif keuangan  (Oktavia dan Martani, 

2013). Adapun rumus untuk menghitung fair value of derivative instrument 

adalah sebagai berikut:  

DER = nilai absolut dari net fair value derivative 

Total asset tahun t-1. 

Data instrumen derivatif diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian 

dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah 

ada. Setelah memperoleh daftar perusahaan yang terdaftar di BEI, kemudian 

mengakses laporan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang 

http://www.idx.co.id/
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dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis. 

3.4.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang di lihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtois dan  skewness (kemencengan distribusi). 

Statistik deskriptif merupakan statitistik yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan 

mudah untuk dipahami (Ghozali, 2016: 19).  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka 

peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedaktisitas. 

3.4.2.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2016: 154) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen 

(bebas) mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak 

berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami 

penurunan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan One 



 

 

30 

Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai 

signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil 

One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 

0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.  

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas (independen). Untuk mengetahui ada tidaknya suatu masalah 

multikolinearitas dalam model regresi, peneliti dapat menggunakan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance, seperti berikut: 

1) Jika nilai Tolerance dibawah 0.1 dan nilai VIF diatas 10, maka model 

regresi mengalami masalah multikolinearitas.  

2) Jika nilai Tolerance diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10, maka model 

regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016: 

103) 

3.4.2.3 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). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu 
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observasi ke obsevasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

(time series) karena “gangguan” pada seorang individu/ kelompok 

cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/ kelompok yang 

sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016: 107).  

Uji Durbin Watson  hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

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

variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 : tidak ada 

autokorekasi (r = 0) dan HA: ada autokorelasi (r ≠ 0). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi H0 (Ghozali, 2016:108): 

1) Tidak ada autokorelasi positif = 0 < d < dl (tolak) 

2) Tidak ada autokorelasi positif = dl ≤ d ≤ du (no decision) 

3) Tidak ada korelasi negatif = 4 – dl < d < 4 (tolak) 

4) Tidak ada korelasi negatif = 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl (no decision) 

5)  Tidak ada autokorelasi positif atau negatif = du < d < 4 – du. 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 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 Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedaktisitas dapat 

ditentukan dengan melihat grafik Plot (scatterplot) antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot 

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian 

menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik 

menyebar diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134). 

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. 

Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah uji Park. Uji 

heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi Park 

antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai 

signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak dapat heteroskedastisitas dan 

sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat heteroskedastisitas. 

3.4.3 Uji Persamaan Linier Berganda  

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Regresi linier berganda adalah alat statistik yang 

dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel 

terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut 

variabel bebas atau independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi 

sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen (Ghozali, 
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2016). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan 

untuk menguji karakter eksekutif dan penggunaan derivatif  keuangan 

terhadap penghindaran pajak. Model regresi dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e 

Dimana: 

Y  = Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

X1 = Karakter Eksekutif 

X2  = Penggunaan Derivatif Keuangan 

β1, β2  = Koefisien Regresi (harga Y, bila X=0) 

e  = eror 

3.4.4 Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian Hipotesis dilakukan melalui: 

3.4.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Dalam hal ini nilai signifikan t < 0,05 (5%) maka 

hasilnya signifikan atau Ha diterima, berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen secara individual terhadap dependen. 

Cara melakukan uji t membandingkan nilai statistik t dengan titik 

kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi 

dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang 
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nenyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).  

3.4.4.2 Uji Statistik Fisher (F) 

Menurut Ghozali (2016: 96) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). 

a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berari 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

b. Jika nilai > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. 

Cara melakukan uji f dengan 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 

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi R
2 

pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 

95). 

 


