
 33 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini desain menurut Uma 

Sekaran (2011:155) : 

Tujuan studi itu ada eksploratif atau deskriptif, pengujian hipotesis (analitis 

dan prediktif), dan analisis studi kasus”.Sifat studi eksploratif, deskriptif, atau 

pengujian hipotesis bergantung pada tahap peningkatan pengetahuan mengenai 

topik yang diteliti.Dalam penelitian ini tujuan studi adalah pengujian 

hipotesis.Pengujian hipotesis menjelaskan sifat hubungan tertentuatau 

menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan(independensi) dua atau 

lebih faktor dalam suatu situasi, pengujian hipotesis dilakukan untuk menelaah 

dalam variabel terikat. Karena dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis untuk 

menelaah dalam variabel terikat dalam penelitian ini untuk melihat Pengaruh 

variabel X yaitu : Kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage Dan variabel Y (variabel 

terikat): pengindaran Pajak. 

Jenis investigasi dalam penelitian ini studi kausal,studi kausal adalah studi 

yang menyatakan bahwa variabel X mempengaruh variabel Y. karena dalam 

penelitian ini untuk  melihat  Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage 

Terhadap Tindakan Pengindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing 

BEI Tahun 2014-2016. 
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Tingkat intervensi peneliti terhadap studi yaitu intervensi minimal, yang 

artinya peneliti mempunyai ketertarikan langsung dengan penelitian namun tidak 

mendalam. Dengan kata lain, peneliti hanya ingin melakukan sebuah studi 

korelasional. 

Situasi studi dari penelitian ini adalah studi lapangan, dengan unit analisis 

yang merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis 

data selanjutnya yaitu organisasi yang berupa laporan keuangan perusahaan. 

Analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpukan selama tahap 

analisis data selanjutnya.Karena dalam penelitian ini untuk melihat Kompensasi 

Rugi Fiskal dan Leverage Terhadap Tindakan Pengindaran Pajak (Tax Avoidance) 

pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016, maka unit 

analisis dalam penelitian ini organisasi. 

Waktu yang digunakan yaitu gabungan antara cross sectional dan 

longitudinal.Hal ini dikarenakan objek penelitian dikategorikan banyak dan 

waktunya dilakukan secara beraturan yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. 

3.2.Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian 

kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  data  yang  diukur  dalam  suatu  skala 

numerik  (angka)  yang  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  statistik 

(Indriantoro  dan  Supomo,  2012:  12).  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk 

mengetahui  pengaruh  Kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage terhadap tindakan 
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pengindaran pajak pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

3.3.Jenis dan Sumber Data 

Dalam  penelitian  ini,  jenis  data yang digunakan merupakan data kuantitatif.  

Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  merupakan  jenis  data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dicatat pihak lain). 

Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  laporan 

keuangan  tahunan  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar diBEI  selama  tahun 

2014-2016, yang didokumentasikan dalam  www.idx.co.id. serta sumber lain yang 

relevan. Data yang diambil berupa data cross section, artinya bahwa pengumpulan 

data  dilakukan  dari  berbagai  sumber  informasi  perusahaan  dari  Bursa  Efek 

Indonesia selama tahun 2014-2016. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Dokumentasi.Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam 

mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan seperti neraca dan laporan laba 

rugi, data-data tersebut didapat melalui laporan keuangan perusahaan yang 

diterbitkan oleh perusahaan non keuangan yang listing di BEI dan sesuai dengan 

kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini. Dengan data yang terkumpul 

tersebut dapat dihitung dan diketahui informasi mengenai pengindaran pajak. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5.Populasi dan Sampel  

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014: 115).  Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar  di Bursa Efek Indonesia  (BEI) tahun 2014-2016. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah 144 perusahaan. 

Sampel  adalahsebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang dapat mewakili populasi secara representative(Sugiyono, 2011). Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purpose sampling. Metode 

purpose sampling ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

3.6.Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik  sampling  adalah  teknik  pengambilan  sampel  untuk  menentukan 

sampel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  (Sugiyono,  2012:  73).  Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode  purpose sampling,  dengan 

melakukan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu 

(Jogiyanto,  2011:  79).  

Tabel 3.1  

Kriteria Pengambilan Sampel 

NO Kriteria Jumlah Perusahaan 

1. Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar 

(listing) di BEI tahun 2014-2016 

144 

2. Perusahaan yang data laporan 

keuangannya tidak lengkap pada tahun 

2014-2016 

(11) 

3. Perusahaan yang mengalami (42) 
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kerugianselama tahun penelitian 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak 

menggunakan rupiah (Rp) sebagai mata 

uang pelaporan  

(29) 

 Jumlah Sampel 62 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan dalam 

perusahaan sebanyak 62 perusahaan.Sehingga dengan jumlah tahun pengamatan 

selama 3 tahun (2014-2016) maka jumlah N (data) adalah sebanyak 186 sampel 

(62 perusahaan x 3 tahun). 

Daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini periode 

2014-2016adalah : 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. ADES PT. Akasa Wira Internasional Tbk 

2. AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3. AKPI PT. Argha Karya Prima Ind. Tbk 

4. ALDO PT. Alkindo Naratama Tbk 

5. AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

6. ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 

7. ASII PT. Astra Internasional Tbk 

8. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 

9. BATA PT.Sepatu Bata Tbk 

10. BUDI PT. Budi Acip Jaya Tbk 

11. CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk 

12. CINT PT. Chitose Internasional Tbk 

13. CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

14. DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

15. DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

16. DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

17. EKAD PT. Ekadharma International Tbk 

18. GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

19. HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

20. ICBP PT. Indomobil Sukses International Tbk 

21. IMPC PT. Impack Pratama Industri Tbk 

22. INAI PT. Indal Aluminium Industri Tbk 

23. INCI PT. Intanwijaya International Tbk 

24. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
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25. INDS PT. Indospring Tbk 

26. INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

27. JECC PT. Jembo Cable Company Tbk 

28. JPFA PT Japfa Comfeed Idonesia Tbk 

29. KAEF PT. Kimia Farma Tbk 

30. KBLI PT. KMI Wire and Cable Tbk 

31. KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk 

32. KINO PT. Kino Indonesia Tbk 

33. KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

34. LION PT. Lion Metal Works Tbk 

35. LMPI PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 

36. LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk 

37. MERK PT. Merck Tbk 

38. MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

39. MYOR PT Mayora Indah Tbk 

40. PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 

41. PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 

42. ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

43. SCCO PT. Sucacco Tbk 

44. SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

45. SKBM PT. Sekar Bumi Tbk 

46. SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

47. SMBR PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk 

48. SMGR PT.Semen gresik (Persero) Tbk 

49. SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 

50. SRSN PT. Indo Acidatama Tbk 

51. STAR PT. Star Petrcohem Tbk 

52. TALF PT. Tunas Alfin Tbk 

53. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

54. TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

55. TRIS PT. Trisula International Tbk 

56. TRST PT. Trias Sentosa Tbk 

57. TSPC PT. Tempo Scan Pacifik Tbk 

58. ULTJ PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk 

59. UNIT PT. Nusantara Inti Corpora Tbk 

60. UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

61. WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk 

62. WTON PT. Wijaya Karya Beton Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.7.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.7.1.Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara 

nyata dalam lingkup obyek penelitian obyek yang diteliti.Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel 

dependen. 

3.7.1.1.Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas.Maka berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis yang 

ada, yang menjadi variabel dependen dalam dalam penelitian ini adalah 

Kompensasi Rugi Fiskal dan Leverage. 

3.7.1.1.1.Kompensasi Rugi Fiskal 

Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat 

dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan 

secara berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan variabel 

dummy, yang dapat diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada 

awal tahun t dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal 

(Sari & Martani, 2010). 

3.7.1.1.2.Leverage 

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka 

panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Leverage  

diukur  dengan  total  debt to  equity  ratio  dengan  rumus sebagai berikut. 
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Debt to Equity Ratio = 
                

     
 

3.7.1.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008).Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pengindaran Pajak (Tax 

Avoidance). 

Penghindaran  pajak  dalam  penelitian  ini  diproksikan dengan  

Effective Tax Rate (ETR) sebagai variabel dependen. ETR menggambarkan 

presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari 

seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Yoehana, 

2013). Perhitungan ETR menggunakan model dari Lanis dan Richardson 

(2012). 

ETR = 
                       

                        
 

3.8.Metode Analisis Data 

3.8.1.Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2011: 19) 

Deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul  
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sebagaimana adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  

untuk  umum  atau generalisasi (Sugiyono, 2012: 148). 

3.8.2.Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali,2011:95). 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiscal 

dan Leverage terhadap pengindaran pajak. 

Persamaan multiple regression dalam penelitian ini adalah : 

Y = α + B1X1 + B2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Pengindaran pajak diukur menggunakan proksi ETR 

 = Konstanta 

B1X1 = Kompensasi Rugi Fiskal 

B2X2 = Leverage 

3.8.3.Uji Asumsi Klasik 

Pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda dapat 

dilaksanakan setelah memenuhi asumsi klasik, tujuannya adalah agar  variabel 

independen sebagai estimator (Gujarati, 1995 dalam Ghozali,2006). Pengujian 

ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolinearitas. 

3.8.3.1.Uji Normalitas 

Pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda dapat 

dilaksanakan setelah memenuhi asumsi klasik, tujuannya adalah agar  variabel 

independen sebagai estimator(Gujarati,  1995 dalam Ghozali,2006).Pengujian 
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ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolinearitas.Untuk  melihat  model  regresi normal atau  tidak,  dilakukan  

analisis grafik dengan melihat “normal probability report plot”yang 

membandingkan antara distribusi  kumulatif  dari  data  sesungguhnya  dengan 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal  

dan  ploting  data  akan  dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika distribusi  

datanormal, maka garis yang menggantikan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

Untuk  meningkatkan  hasil  uji  normalitas  data,  maka  peneliti 

menggunakan  uji  statistik  dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov 

dengan membandingkn nilai Asymp. Sig.(2-tailed) dengan α = 0,05. Jika pada 

hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan Asymp. Sig.(2-tailed) lebih 

besar dari 0,05,  maka data berdistribusi normal  dan sebaliknya,  jika  Asymp. 

Sig.(2-tailed) lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak 

normal. 

3.8.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas  dilakukan untuk menguji ada tidaknya korelasi 

antara variabel bebas  dalam  persamaan  regresi  (Ghozali,  2006:  91). Model 

regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel 

independen  Jika  variabel  independen  saling  berkorelasi,  maka  variabel-

variabel ini tidak ortogonal.  Variabel  ortogonal  adalah  variabel  independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 
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Multikolinearitas dalam regresi dapat dilihat dari tolerance value dan 

variance  inflation  factor  (VIF).  Nilai  cut  off  yang  umum  dipakai  untuk 

menunjukkan ada tidaknya multikolinearitas nilai tolerance  > 0,10 atau sama 

dengan VIF < 10 (Ghozali, 2006: 92). 

3.8.3.3.Uji Heteroskedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model 

regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke 

pengamatan  yang lain (Ghozali, 2006: 105).  Model regresi yang baik adalah 

yang  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  (homokedastisitas)  dimana  variance 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.  

Salah satu cara untuk mengetahui ada  tidaknya heteroskedastisitas 

dalam  suatu  model  regresi  linier  berganda  adalah  dengan  melihat  grafik 

scatterplot  atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual 

error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan 

dibawah  angka  nol  pada  sumbu  y,  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas 

(Sulaiman, 2004: 88) 

3.8.3.4.Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1  (sebelumnya).  Model  regresi  yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006: 96). 

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi  adanya autokorelasi 

ini adalah Uji Durbin Watson (DW).  Uji Durbin Watson (DW) dilakukan 
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dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) yang didapat dari hasil  

SPSS  dan nilai DW  tabel.  Nilai  DW  tabel  diperoleh  dengan  melihat batas 

atas (du) dan batas bawah (dl), dan jumlah variabel independen dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Kriteria  pengujian  dengan  menggunakan  Uji  Durbin  

Watson  (DW) adalah sebagai berikut: 

a. Jika 0<d<dl, berarti terdapat autokorelasi positif. 

b.Jika  dl≤d ≤  du,  daerah  tanpa  keputusan  (gray  area), berarti uji 

tidak menghasilkan kesimpulan. 

c. Jika du<d< 4 – du, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif. 

d.Jika 4 –du ≤ d ≤ 4  –  dl, daerah tanpa keputusan (gray  area), berarti 

uji tidak menghasilkan kesimpulan. 

e. Jika 4–dl<d<4, berarti terdapat autokorelasi positif. 

3.8.4.Pengujian Hipotesis 

3.8.4.1.Uji Variabel Secara Parsial(Uji t) 

Ujistatistikpada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  

satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Pada uji statistik t, nilai t hitung akan 

dibandingkan dengan t tabel, dengan kriteria sebagai berikut: 

1.Bila  t  hitung  >  t  tabel  atau  probabilitas  <  tingkat  signifikansi  (Sig  

<  0,05), maka Ha diterima dan  Ho ditolak, artinya variabel independen 

berpengaruh terhadap varibel dependen. 
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2.Bila  t  hitung  <  t  tabel  atau  probabilitas  >  tingkat  signifikansi  (Sig  

>  0,05), maka  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima,  artinya  variabel  

independen  tidak berpengaruh terhadap varibel dependen. 

3.8.4.2.Uji Variabel Secara Simultan (Uji Statistik F) 

Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 

2011:98).  Pengujian  dilakukan  menggunakan  tingkat  signifikasi  0,05.  

Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

1.Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikansi (Sig < 

0,05), maka  hipotesis  ditolak,  ini  berarti  bahwa  secara  simultan  

variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2.Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikansi (Sig < 

0,05), maka  hipotesis  diterima,  ini  berarti  bahwa  secara  simultan  

variabel independen  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  

variabel dependen. 

3.8.4.3.Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien  determinasi  (R
2
)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan  model  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen.  Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependenamat  terbatas.  Nilai yang mendekati  satu  berarti  variabel-variabel 
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independen memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

biasaterhadap  jumlah  independen  yang  dimasukkan  ke  dalam  model.  

Karena dalam  penelitian  ini  menggunakan  banyak  variabel  independen,  

maka  nilai Adjusted  R
2 

lebih  tepat  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  

jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

 


