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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April tahun 

2018 dan periode pengamatan pada tahun 2012-2016. 

B. Metode Penentuan Sampel 

 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 (Sugiyono,2016:80). 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2016:81). Populasi dalam penelitian 

ini berupa keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode observasi 2012 sampai 2016. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling dengan teknik berdasarkan 

pertimbangan (judgement sampling) yang merupakan tipe pemilihan sampel 

secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel purposive ini dilakukan 

dengan cara memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pada informasi 

yang tersedia (Sarwono dan Suhayati, 2010:50). Pertimbangan dalam 

pemilihan sampel pada umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah 

penelitian, yaitu: 
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1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan listing di BEI selama periode 

2012 sampai 2016 . 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di 

audit dan berakhir per tanggal 31 Desember selama tahun Pengamatan. 

3. Laporan tahunan perusahaan manufaktur menggunakan bahasa 

Indonesia dalam pelaporan keuangannya dan mata uang rupiah dalam 

pelaporan unit moneternya. 

4. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan pre-tax income 

yang selalu positif. 

5. Perusahaan manufaktur yang memiliki pertumbuhan penjualan (sales 

growth) yang selalu positif. 

6. Laporan keuangan tersebut terdapat informasi yang lengkap terkait 

dengan semua variabel yang diteliti. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2013:402) menjelaskan data sekunder adalah sebagai 

berikut:  

“Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan 

bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini”.  

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan (Sugiyono, 

2013:224).  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2014:401). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 

1. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai 

informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan 

dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan 

mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga 

berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data-data sekunder 

yang berhubungan dengan objek yang akan penulis teliti 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Seluruh data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari IDX 

Fact Book dan laporan tahunan perusahaan dalam industri manufaktur 

tahun 2012-2016 yang telah dipublikasikan secara lengkap di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, analisis ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran data secara umum dan 
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kecenderungan data. Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud teknik 

analisis data adalah:  

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data 

lain tekumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokkan 

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”. 

 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

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

dan nilai minimum. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data 

menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami dalam 

menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik 

deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam 

bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau 

penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Menurut 

Sugiyono (2014:203) pengertian deskriptif adalah sebagai berikut:  

“Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.   

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah 

persamaan regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat 

menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik initerdiri dari: 
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a. Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas adalah suatu kondisi yang menunjukkan satu 

atau lebih variabel independen terdapat korelasi dengan variabel 

independen lainnya. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ada korelasi antar variabel independen (bebas). 

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Adanya multikolonieritas dapat dilihat dari 

tolerance value atau nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Batas dari nilai tolerance adalah 0,01 dan batas VIF adalah 10. 

Apabila nilai tolerance dibawah 0,01 atau nilai VIF diatas 10 maka 

terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2011:108). 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi 

dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang sedikit (Ghozali, 

2016:154).  

Dalam uji normalitas ada dua cara untuk mendeteksi apa 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic (Ghozali,2016:154). 

Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik nonparametrik 

Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov 
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menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual 

terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov- Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual 

terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016:158). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan suatu varian pengganggu yang tidak 

mempunyai varian yang sama untuk setiap observasi, sehingga 

mengakibatkan penaksiran regresi yang tidak efisien. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk megetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik karena lebih dapat menginterpretasikan hasil 

pengamatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji glejser. Uji glejser 

dilakukan dengan cara meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskedatisitas karena data ini menghimpun data yangmewakili 

berbagai ukuran baik ukuran kecil, sedang maupun besar (Ghozali, 

2016:139). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t- 1). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 



 44 

berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series) karena “gangguan” pada seorang individu atau 

kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau 

kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110). 

Autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa cara yaitu uji 

Durbin-Watson, uji Lagrange Multiplier, Run Test dan uji Box Pierce 

dan Ljung Box. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Run Test. 

Uji run test sebagai bagian dari statistik non-parametik digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Apabila 

nilai Asymp. Sig. > 0,05 maka data terjadi secara random dan tidak 

terjadi autokorelasi antar nilai residual. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model 

regresi berganda (multiple regression). Model regresi berganda pada 

umumnya digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio 

dlam suatu persamaan linier (Indiantoro dan Supomo, 2002:211). Untuk 

menguji hipotesis tersebut, maka dirumuskan persamaan regresi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Y= a + β₁X₁+ β2 X2 + e 

Keterangan : 

Y : Tax avoidance (Cash Effective Tax Rate) 

 α : Konstanta 
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β₁, β2 : Koefisien regresi  

X1 : Profitabilitas 

X2 : Kepemilikan Keluarga 

e : Standar error 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi addalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

variabel yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013:97). 

b. Uji t Statistik 

Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0.05 

(Ghozali, 2013:98). 

c. Uji Statistik Fisher (F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
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sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji 

secara signifikan 0.05 (Ghozali, 2013:98). 

 
 

E. Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono(2009:38)  pengertian variabel penelitian adalah 

sebagai berikut: 

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi dari masing-masing variabel 

terkait dengan penelitian penulis yang disertai dengan operasional serta cara 

pengukurannya. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

yang akibat karna adanya variabel bebas (independen) (Sugiono, 2008:59). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penghindaran pajak sebagai 

variabel dependen. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk 

mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar 

perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pengukuran 

Tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model Cash Effective 

Tax Rate (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi 

dengan laba sebelum pajak. Dyreng at al., (2010) dengan rumus sebagai 

berikut: 
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CETR =  Pembayaran Pajak 

Laba Sebelum Pajak 

 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen yang disebut juga dengan variabel bebas 

adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang 

lain (Indriantoro dan Supomo, 2009). Menurut Sugiyono (2009:38) 

variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini, variabel independen yaitu profitabilitas dan kepemilikan 

keluarga. Tujuan peneliti adalah untuk menjelaskan dan memprediksi 

apakah profitabilitas dan kepemilikan keluarga mempengaruhi atau tidak 

mempengaruhi penghindaran pajak. Hal itu dapat secara umum dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas diproksikan dengan menggunakan Return On 

Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada 

akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013) yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak × 100% 

   Total Asset 

b. Kepemilikan Keluarga (X2) 

Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang 

digunakan oleh Arifin, 2003 dalam Prakosa, 2014 yaitu semua  individu 
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dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib 

dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan 

publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan 

keluarga merupakan dummy variable, yang mensyaratkan persentase 

kepemilikan sebesar 50% suatu perusahaan dianggap sebagai 

perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga akan diberikan notasi (1) 

sedangkan untuk bukan perusahaan keluarga akan diberikan notasi (0). 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel Indikator Skala Sumber Data 

D
e
p

e
n

d
e
n

  

Penghindaran

Pajak (CETR) 

 

CETR = Pembayaran Pajak 

Laba Sebelum Pajak 

 

Rasio 
Laporan Arus 

Kas dan 

Laporan L/R 

Komprehensif 

In
d

e
p

e
n

d
e
n

 

 

Profitabilitas 

(ROA) 

 

ROA = Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Asset 

 

 

Rasio 

Laporan L/R 

Komprehensif 

dan Laporan 

Posisi 

Keuangan 

 

Kepemilikan 

Keluarga 

(OWN) 

Perusahaan keluarga memiliki 

persentase kepemilikan sebesar 

50%. Perusahaan keluarga akan 

diberikan notasi (1) sedangkan 

untuk bukan perusahaan keluarga 

akan diberikan notasi (0) 

 

Nomina

l 

Catatan Atas 

Laporan 

Keuangan 

 

 


