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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pegetahuan manusia, maka metode 

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuatitatif yang berbentuk asosiatif 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara 

dua variabel atau lebih (Sugiyono 2013:55 dalam Ida Ayu dan Putu Ery (2016). 

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Leverage (Struktur Utang), Ukuran 

Perusahaan, Return On Asset (ROA), Kepemilikan Institusional, Kompensasi 

Kerugian Fiskal, Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance. 

Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (hypothesis testing study) 

yaitu menjelaskan sifat dari hubungan tertentu atau juga bisa menetapkan 

perbedaan antara dua faktor independent atau lebih dalam sebuah situasi (sekaran 

:2006) dalam Herliza (2017). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu 

data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
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sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh 

suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 2015 : 71). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulkannya. (Sugiyono, 2010: 38). Menurut 

Kuncoro dalam Trianto (2015 : 49) adalah kelompok elemen yang lengkap, yang 

biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajari atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

perusahaan-perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2015-2017 . 

Menurut (Trianto, 2015) Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang 

memiliki karakteristik sama dengan populasi diambil sebagai sumber data 

penelitian. Sampel sangat diperlukan karena tidak mungkin bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian tanpa sampel sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian 

ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive 

sampling adalah merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus/kreteria tertentu sehingga layak dijadikan sampel. 

Dan sampel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil 

dari perusahaan manufaktur sector Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode 2015-2017 dengan kriteria pengambilan sampelnya: 

1. Perusahaan manufaktur subsector industri yang terdaftar di BEI dari 

periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 
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2. Memilki laporan keuangan tahunan yang lengkap 3 tahun terakhir 

berturut-turut dari  tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dapat 

diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan 

3. Perusahaan manufaktur sub sector industri tidak menggunakan mata uang 

asing. 

Dari kriteria diatas, untuk menegtahui jumlah perusahaan yang termasuk 

kedalam kriteria dapat dilihat dengan menggunakan tabel seperti berikut :   

Tabel 3.1 

Penyeleksian sampel penelitian 

Keterangan 
Total 

Entitas  

Perusahaan manufaktur subsector industri yang terdaftar di BEI dari 

periode tahun 2015 – 2017 36 

Dikurangi : Tidak memilki laporan keuangan tahunan yang lengkap 

3 tahun terakhir berturut-turut dari  tahun 2015 – 2017 yang dapat 

diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan  

12 

Dikurangi : Perusahaan manufaktur sub sector industri 

menggunakan mata uang asing 10 

Total sampel penelitian  14 

Total pengamatan 14×3 (n) 42 

Sumber : Data Olahan Penulis (2018) 

Berdasarkan hasil dari penyeleksian sampel penelitian yang termasuk 

kedalam kriteria penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada 14 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel. Adapun perusahaan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.2 

Perusahaan yang Digunakan Sebagai Sampel 

 

No Kode Entitas Nama Perusahaan  

1 AMIN Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk 

2 ASII Astra International Tbk 

3 AUTO Astra Auto Part Tbk 

4 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

5  BATA Sepatu Bata Tbk 

6 JECC Jembo Cable Company Tbk 

7 KBLI KMI Wire And Cable Tbk 

8 PRAS Prima Alloy Stell Universal Tbk 

9 IMAS Indo Mobil Sukses Internasional Tbk 

10 KRAH Grand Kartech Tbk 

11 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

12 VOKS Voksel Electric Tbk 

13 NIPS Nipress Tbk 

14 HDTX Panasia Indo Resources Tbk 

Sumber : Data Olahan Penulis (2018) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur sector 

aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses dari 

www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Dimana data 

sekunder adalah data yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan 

lain-lain. (Trianto (2016) dalam Herliza (2017). 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data memakai metode 

dokumentasi , yaitu  mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. 

Setelah mendapatkan klasifikasi perusahaan manufaktur sub sector industri 

periode 2015-2017 dari IDX Fact Book dan ICMD (Indonesia Capital Market 

http://www.idx.co.id/
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Directory) tahun 2015-2017, kemudian mangakses laporan tahunan dan laporan 

keuangan masing-masing perusahaan manufaktur sub sector industri tersebut serta 

mengumpulkan data-data yang di butuhkan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu: 

a. Metode Studi Kepustakaan 

Riset kepustakaan yakni riset dengan mengumpulkan bahan atau data-

data yang ada kaitan dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta 

menelaah buku-buku jurnal akuntansi. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan setiap perusahaan Industri yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2015-2017. Laporan keuangan tahunan diperoleh melalui website Bursa 

Efek Indonesia (idx.com). 

 

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen 

variabel independen. 
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3.5.1 Variabel independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen (Sugiyono,( 2016 ) dalam Hesti, (2017)). Dan dalam penelitian ini 

variabel independen adalah : 

a. Laverage (struktur utang) 

Leverage (struktur utang) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset 

perusahaan. Leverage diukur dengan rumus sebagai berikut: 

             
           

          
 

b. Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan 

Ln total asset. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengurangi fluktuasi data yangberlebihan tanpa mengubah proporsi 

dari nilai asal yang sebenarnya. 

Size = In (Total Aset) 

c. Return On Asset 

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: 

    
                          

           
      



 57 

d. Kepemilikan Institusional 

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur 

menggunakan persentase saham yang dimiliki institusi yaitu perusahaan 

investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya 

seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah 

kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5 % yang tidak termasuk 

dalam kepemilikan manajerial. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Kepemilikan Institusional = 

                      

            
      

e. Kompensasi Kerugian Fiskal 

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, 

yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan 

nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi 

kerugian mengacu kepada penelitian yang dilakukan Prakosa (2014), 

Kurniasih dan Sari (2013). 

f. Corporate Social Responsibility 

Pengukuran Corporate Social Responsibility dilakukan dengan 

menggunakan check list (pengecekan) pada data dari Global Reporting 

Initiative (GRI3.1). Jumlah pengungkapn item yang diharapkan untuk 

diungkapkan perusahaan sebanyak 79 item. Dengan rumus : 
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CSRIj :  Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan j. 

ΣXij : Nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan. 

nj : Jumlah item untuk perusahan j, nj ≤ 79. 

 

3.5.2 Variabel Dependent (Y) 

Variabel dependent adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel independent (Sugiyono,2012). 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. 

Pengukuran Tax Avoidance dalam penelitian ini dihitung melalui CASH ETR 

(cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak 

bagi dengan laba sebelum pajak Budiman (2012) dalam Subagiastra, Arizona dan 

Mahaputra (2016). Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR (cash effective 

tax rate) adalah sebagai berikut : 

          
                

                  
      

Semakin besar CASH ETR mengindikasikan bahwa semakin rendah 

tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, dan maksimum-minimum. 

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Dimana analisis linear berganda merupakan cara yang digunakan 
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untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap 

suatu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan 

variabel bebas. Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi 

respomden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau dekrisi suatu data yang 

dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range 

kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009:19). 

 

3.6.2   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak, karena 

penelitian yang bagus itu jika data dalam penelitiannnya memenuhi asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedatisitas, uji multikolerasi, dan uji autokorelasi. 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Cara untuk 

melihat normalitas adalah melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal 

dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 
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adalah normal, maka garis yang menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya (Ghozali, 2011 : 163).   

Dalam uji normalitas peneliti menggunakan sig dibagian Shapiro-Wilk 

karena data yang di uji kurang lebih kecil dari 50. Jika data lebih besar 50 maka 

menggunakan sig dibagian Kolmogorov-Smirnova.  Kriteria pengujinya menurut 

Sarjono dan Julianto (2011: 64), sebagai berikut :  

1. Angka signifikansi uji Shapiro Wilk/Kolmogorov-Smirnova sig > 0,05 

maka menunjukan data berdistribusi normal.  

2. Angka signifikansi uji Shapiro-Wilk/Kolmogorov-Smirnova sig < 0,05 

maka menunjukan data tidak berdistribusi normal. 

3.6.2.2 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 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Untuk medeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dengan melihat Grafik plot antar nilai predeksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SPRESID. Pada grafik Scanttplot ada tidaknya pola antara 

ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual yang telah di Studentized. (Ghozali, 2006). 

 

3.6.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen 
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saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilai kprelasi antar sesame variabel 

independen sama dengan nol. Menurut ghozali (2011), untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance Inflaation Factor (VIF), dengan sara pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

a. Jika nilai tolenrance diatas 0, 10 dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik. 

b. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0, 10 dan nilai VIF diatas 10, maka 

terjadi masalah multikolinetaritas, artinya model regresi tersebut tidak 

baik. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya 

(Ghozali, 2011 : 163).  

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi diantaranya dengan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2011 : 110). Uji ini 

digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi diantara variabel yang 

dianalisis. Peneliti akan menggunakan uji Durbin-Watson dengan alat bantu SPSS 

versi 23.0. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Aturan Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesis awal (Ho)  Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak Ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi 

negative 

Tolak 4- dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 

negative 

Tidak Ada keputusan 4-dU ≤  d ≤ 4- dU 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negative 

Tidak tolak dU ≤  d ≤ 4- dU 

Sumber data : Ghozali (2013) 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linier antara dua atau lebihn variabel independen (X1,X2,…Xn) 

dengan variabel dependen (Y). model regresi berganda bertujuan untuk 

memprediksi yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163).  

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat 

antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, adapun rumus yang 

digunakan : 

Y = α  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β1X4 + β2X5 + β3X6 + e 

 Dimana :Y  = Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

   α = Konstanta 

   β = slope 

X1 = Leverage 

X2 = Ukuran Perusahaan 

X3 = ROA 
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X4 = Kepemilikan Institusional 

X5 = Kompensasi Rugi Fiskal 

X6 = CSR 

 e    = error  

 

3.6.4 Uji Hipotesis Penelitian  

3.6.4.1  Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, nilai (adjusted 

R
2
) mempunyai nterval antara 0 dan 1. Jika nilai (adjusted R

2
) benilai besar 

(mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hamper semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (adjusted 

R
2
) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 

dependen sangatlah terbatas. 

Secara umum koefisien detreminasi untuk data silang (crossection) 

relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtu waktu (time series) biasanya mempunyai 

nilai koefesien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R
2
) pasti 

meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen atau tidak. 

Oleh karena itu, banyak penliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

(adjusted R
2
)  pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti nilai R

2
 

nilai adjusted R
2 

dapat naik turun apabilasatu variabel independen ditambah 
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dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 

2011 : 97). 

 

3.6.4.2  Uji Statistik t  

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu : 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional, terhadap variabel 

dependen yaitu: penghindaran pajak. 

 Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini 

berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2013:101). 

3.6.4.3 Uji Statistik F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen 

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen terhadap 

satu variabel dependen secara bebas dengan signifikan sebesar 0, 05 dapat 

disimpulkan (Ghozali, 2013:98). 

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

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 
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b. Jika nilai signifikan > 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. 

 


