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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 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 Manufaktur sector industry konsumsi 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. 

3.2 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. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari 

sampel yang digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan Teknik 

Dokumentasi yang didasarkan pada laporan tahunan dan laporan Keuanga 

perusahaan Manufaktur sektor industri konsumsi yang dipublikasikan oleh 

http://www.idx.co.id/
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Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Data pada penelitian ini 

juga termasuk kedalam data linier berganda yaitu data yang terdiri atas satu 

objek dan waktu tahunan. 

3.4 Populasi dan Sampel 

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 Manufaktur sektor industry konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016 adalah sebanyak 38 

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 ini didasarkan pada 

tahun dalam pelaporan perusahaan, yang diyakini bahwa perusahaan telah 

mengeluarkan annual report. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Manufaktur sektor industry konsumsi 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 Sampling. Teknik ini ditentukan untuk memilih 
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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 manufaktur sektor industry konsumsi yang terdaftardi Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2016. 

2. Perusahaan yang tidak pernah mengalami delisting dari BEI selama 

periode 2013-2016 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan 

yang berakhir pada 31 Desember secara lengkap selama periode 

pengamatan. 

4. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Pemilihan kriteria 

ini adalah karena penggunaan mata uang yang berbeda dapat 

menimbulkan perbedaankurs meskipun telah dilakukan konversi. 

5. Perusahaan tidak mengalami kerugian secara komersial maupun fiskal 

selama tahun pengamatan. Pemilihan kriteria ini adalah karena akan 

menyebabkan nilai ETR menjadi negative sehingga akan menyulitkan 

penghitungan 

Berdasarkan kriteria sample yang di gunakan dalam penelitian ini, maka 

jumlah. Sample penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sample Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan manufaktur sektor sektor industry barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2016 
38 

2 
Perusahaan yang pernah mengalami delisting dari BEI selama 

periode 2013-2016 
(1) 

3 
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap selama periode pengamatan 
(16) 

4 
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan 

dalam satu jenis mata uang rupiah 
(-) 

5 
Perusahaan yang mengalami kerugian secara komersial maupun 

fiskal selama periode 2013-2016 
(11) 

Total 10 

Sumber : Data Sampel Penelitian 2016 

Berdasarkan Tabel 3.1 tersebut, maka diperoleh sample sebanyak 40 dari 

10 perusahaan manufaktur sektor industry konsumsi yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Adapun perusahaan yang masuk kategori atau kriteria sample 

penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Sample Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 AISA  PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk  

2 CEKA  PT. Cahaya Kalbar Tbk 

3 GGRM  PT. Gudang Garam Tbk 

4 SKBM PT. Sekar BumiTbk 

5 STTP PT. Siantar Top Tbk 

6 PYPA PT. Pyridam Farma Tbk 

7 ROTI  PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 

8 SKLT  PT. Sekar Laut Tbk 

9 TCID  PT. Mandom Indonesia Tbk 

10 ULTJ  PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 
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Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti diatas, 

makadidapat sampel perusahaan manufaktur sektor industry konsumsi di BEI 

selama periode 2013-2016 yaitu berjumlah 10 perusahaan. 

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 

biaya hutang. 

Fabozzi (2007) dalam Masri dan Martani (2012) mendefinisikan cost of 

debt sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan 

pendanaan kepada perusahaan.Menurut PSAK No. 26 (Revisi 2011), biaya 

pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan 

dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman meliputi antara lain bunga atas 

penggunaaan dana pinjaman baik pinjaman jangka panjang maupun jangka 

pendek, amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti 

konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan selisih kurs atas pinjaman dalam 
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valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap 

biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka panjang dalam 

rangka hedging dana yang dipinjam dalam valuta asing.  Ayub (2008) alternatif 

lain untuk mengukur biaya utang adalah dengan menghitung besarnya beban 

bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi 

dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut (interest bearing 

debt). Hal ini mengingat bahwa perusahaan biasanya memiliki utang tidak 

hanya kepada satu pihak kreditur saja, melainkan kepada beberapa pihak, 

dimana besar tingkat bunga yang ditetapkan oleh masingmasing pihak tersebut 

berbeda-beda. Oleh karena itu, biaya utang dapat dihitung dengan mengunakan 

rata-rata tertimbang dari beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan di 

Proporsikan terhadap pokok pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. 

instrumen utang ini dapat berupa utang bank (bank loan),  obligasi, sewa guna 

usaha (leasing), dan utang lainnya.  Biaya utang dapat dirumuskan sebagai 

berikut sesuai penelitian (Santosa dan Kurniawan ,2015). 

            
          

                 
 

Keterangan : 

Biaya utang : Beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan pada 

tahun t, Sebelum menghitung interest rate (r) atau COD, terlebih dahulu kita 

harus mengetahui nilai average interest bearing debt. Formula untuk 

menghitung average interest bearing debt adalah : 
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3.6.2  Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

baik secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas ialah Penghindaran Pajak (tax avoidance), Kepemilikan Keluarga, 

Kepemilikan Institusional. 

a. Tax avoidance 

Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak 

dengan cara yang 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. 

Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini mengikuti penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Santosa 

dan Kurniawan(2015)  yang  mengukur penghindaran pajak perusahaan (tax 

avoidance) dengan cara ETR (Effective Tax Rate). Effective Tax Rate (ETR) 

didefinisikan sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan 

perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi 

sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar 

pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan 

    
          

                
 

Keterangan : 

ETR : Effective Tax Rate 
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ETR dan tax avoidance memiliki hubungan terbalik. Semakin rendah 

nilai ETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak/ tax 

avoidance yang dilakukan perusahaan. 

b. Kepemilikan Keluarga 

Menurut La Porta et al. (1998) dalam Mairiasari (2017), kepemilikan 

keluarga didefinisikan sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari 

perusahaan tertutup (di atas 5%), yang bukan perusahaan publik, negara, 

ataupun institusi keuangan. Untuk analisis sensitivitas, kepemilikan keluarga 

akan diukur dengan variabel dummy, yaitu 1 untuk perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga 20% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga kurang dari 20%. Ukuran ini mengacu pada PSAK 15 

(revisi 2009) yang menyatakan jika investor memiliki, secara langsung maupun 

tidak langsung, 20% atau lebih hak suara investee, maka investor dianggap 

mempunyai pengaruh signifikan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada atau tidaknya pengaruh signifikan (bukan hanya besaran persentase 

kepemilikan) oleh kepemilikan keluarga yang mempengaruhi besarnya biaya 

ekuitas dan biaya utang perusahaan 

c. 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 Rahmawati,2015). 
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Kepemilikan Institusional yang diukur dengan persentase kepemilikan 

institusi dalam struktur saham perusahaan, maka kepemilikan institusional 

dapat diukur dengan rumus 

                         
                                

                          
       

Tabel 3.3 

Definisi Operasional variabel 

 

3.7  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi 

linier berganda dengan bantuan program Statistical Package For Sosial Srience 

(SPSS) versi 17.0. Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode 

Variabel Indikator 

Costof debt Beban bungan dibagi rata-rata pinjaman 

(Santosa dan Kurniawan,2015) 

Tax avoidance ERT (Efektif Rate Tax) ETR dihitung 

dari beban pajak dibagi laba sebelum 

pajak. Beban pajak yang digunakan 

hanya menggunakan beban pajakk ini 

(Hanlon dan Heitzman,2010 dalam 

Santosa dan Kurniawan,2015  ) 

Kepemilikan keluarga kepemilikan keluarga akan diukur 

dengan variabel dummy, yaitu 1 untuk 

perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga 20% atau lebih dan 0 untuk 

perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga kurang dari 20% (La Porta et 

al,1998 dalam Meiriasari,2017) 

Kepemilikan Institusional jumlah saham kepemilikan institusi 

dibagi jumlah saham yang diterbitkan 

(Sujoko,2007 dalam Rahmawati,2015)  
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analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan 

atau memperkirakan secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan variabel bebas 

dapat dilakukan dengan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda 

adalah analisis tentang hubungan antara satu dependent variabel dengan dua 

atau lebih independent variabel.  Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan model regresi linier berganda dengan 

persamaan sebagai berikut: 

                         

Keterangan: 

COD        : Cost Of Debt       

TA        : Tax Avoidance 

KK        : Kepemilikan Keluarga 

KI        : Kepemilikan Institusional 

          :  Konstanta 

           : koefisien Regresi 

          :  Residual 

3.7.1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan ada respretatif maka model tersebut harus memenuhi 

asumsi klasik regresi. Model regresi linier berganda mengasumsikan tiga hal 
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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. Analisi s 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. 

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 



43 
 

 

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     

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 scatter plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 
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residualnya, uji Park, uji Glojser, dan uji Wbsite. Metode yang digunakan untuk 

menguji adanya gejala ini adalah dengan melihat scatter plot dan uji glejser. 

Scatter plot 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). 

Nilai telerance dan varianceinflation 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 
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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 

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 t-hitung > t-tabel dan Signifikan   maka: 

a.   direima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. H₀ ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

2. Apabila t-hitung< t-tabel dan Signifikan   maka 

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

b.    direima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

2.7.2.2    Uji Secara Simultan (Uji F)  

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apa semua variabel 

independen yangdimaksud dalampenelitian mempunyai pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006; 88). 
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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. 

3.7.2.3Koefisien Determinasi (    

Koefisien determinasi (    dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi 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 menjelaskan 

variabel 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. 


