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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

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 kesimpulannya. (Sugiyono, 2010:38). Objek dari 

penelitian ini adalah perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro dalam Trianto (2015:49) Populasi 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 Property &Real Estate yang terdaftar 

di BEI selama periode 2014-2016 . 

Property merupakan penguasaan secara hukum atas tanah mencakup 

semua hak, semua kepentingan dan keuntungan yang berkaitan dengan 

kepemilikan real estate.Sedangkan Real Estate merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk fisik meliputi tanah bersama-sama segala sesuatu yang didirikan atau 

yang ada di atas maupun dibawah tanah. 

Menurut (Trianto, 2015) Sampel adalah bagian atau wakil populasiyang 

memiliki karakteristik sama dengan populasi diambil sebagai sumber data 

penelitian. Sampel sangat diperlukan karena tidak mungkin bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan sebagai sumber data.Sampel dalam penelitian ini 
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diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling.Purposive sampling 

adalah merupakan teknik penetuan sampel dengan pertimbangan khusus/kreteria 

tertentu sehingga layak dijadikan sampel.Adapun kreteria  sampel dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sektor Property &Real 

Estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016 

b. Perusahaan  yang delisting selama periode tahun 2014-2016 

c. Perusahaan yang melaporkan laporan tahunan secara lengkap selama 

periode tahun 2014-2016 

d. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan tahunan 

selama tahun penelitian 

e. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2014-

2016  

Tabel 3.1 

Kreteria Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Proferty &Real Estateyang terdaftar di BEI selama 

Periode tahun 2014-2016 
48 

Perusahaan yang delisting selama periode tahun 2014-2016 (4) 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan secara 

lengkap selama periode 2014-2016 
(4) 

Tidak mempublikasikanlaporan keuangan dalam mata uang rupiah (0) 

Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tahun 2014-

2016 
(8) 

Jumlah Sampel Penelitian 32 

Sumber : Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.1 pengambilan sampel secara purposive sampling, 

sampel perusahaan yang memenuhi kreteria adalah 32 perusahaan property & real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 
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2016. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan property & real estate yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Perusahaan 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 

2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 

4 BEST Bekasi Fajar Industri Estate Tbk 

5 BIPP Bhuawanatala Indah Permai tbk 

6 BKSL Sentul City Tbk 

7 BSDE Bumi Serpong Damain Tbk 

8 CTRA Ciputra Development Tbk 

9 DART Duta Anggada Realty Tbk 

10 DILD Intiland Development Tbk 

11 DMAS Puradelta Lestari Tbk 

12 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

13 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 

14 GAMA Gading Development Tbk 

15 GMTD Goa Makassar Tourism Tbk 

16 GPRA Perdana gapura Prima Tbk 

17 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 

18 JRPT Jaya Real Property Tbk 

19 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

20 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

21 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

22 MDLN Modernland Realty Tbk 

23 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 

24 MTLA Metropolitan Land Tbk 

25 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 

26 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 

27 PWON Pakuwon Jati Tbk 

28 RDTX Roda Vivatex Tbk 

29 RODA Pikko Land Development Tbk 

30 SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 

31 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 

32 SMRA Summarecon Agung Tbk 

Sumber : Data diolah, 2018 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu 

data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan dengan masalah 
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yang diteliti.Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder.Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi 

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

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa laporan tahunan dan 

laporan keuangan perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2016 yang telah dipublikasikan sebanyak 32 

perusahaan dan data yang digunakan sebanyak 96laporan keuangan. Data tersebut 

diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal BEI. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu: 

3.4.1 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. 

3.4.2 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu menggunakan data sekunder berupa data laporan 

tahunan setiap perusahaan property & real esatate yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2014-2016.Data laporan tahunan diperoleh melalui website Bursa Efek 

Indonesia (idx.com). 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi akibat karena 
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adanya variabel bebas (Sugiyono,2010:39), yaitu penghindaran pajak (Y). 

Sedangkan variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi sebab perubahan timbulnya varibel terikat (devenden), terdiri dari 

Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), dan kepemilikan Institusional (X3). 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Penghindaran 

pajak (tax 

avoidance) (Y)  

Ref : Diantari 

dan Ulupui 

(2016) 

Penghindaran pajak dihitung dengan CETR yaitu 

pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum 

pajak. 

Pembayaran Pajak 

         CETR =  

Laba Sebelum Pajak 

Rasio 

Profitabilitas 

(X1)  

Ref : Cahyono, 

dkk (2016)  

Profitabilitas dihitung dengan menggunakan nilai 

ROA yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak 

terhadap total aset perusahaan. 

Laba Bersih Setelah Pajak 

         ROA = 

Total Aset 

Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2)   

Ref : Dewinta 

dan Setiawan 

(2016)  

Ukuran perusahaan dihitung dengan 

menggunakan Logaritma dari total aset 

perusahaan. 

 

Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset) 

Rasio 

Kepemilikan 

Institusional 

(X3)  

Ref : Hervina 

dan Pujiati 

(2015) 

Kepemilikan Instutusioanal dihitung dengan 

menggunakan ISNT yaitu jumlah saham yang 

dimiliki pihak institusi dibagi total keseluruhan 

saham beredar. 

Jumlah saham yang dimiliki Institusi 

INST= 

Total keseluruhan saham beredar 

Rasio 

Sumber : Data Diolah, 2018 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

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, 2013:19). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang 

tidak benar.Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis 

regresi berganda.Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus 

berdistribusi normal, non autokorelasi, non heteroskedatisitas, dan non 

multikolerasi (Ghozali, 2013:105). 

 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari 

persamaan regresi terdistribusi secara normal atau tidak.Uji ini dapat dilakukan 

pada setiap variabel dengan logika bahwa jika secara individual masing-masing 

variabel memenuhi asumsi normalitas.Pengujian ini dilakukan dengan metode 

normal probabilityplot untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan menggunakan Grafik Normal Probability Plot.Distribsui 

normal akan membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2013:160). 
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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. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung 

situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran yatitu kecil, sedang dan besar  (Ghozali, 2013:139). 

3.6.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi menurut Ghozali, 

2013:105 adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,09), maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolenrance ≤0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10. 
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3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t dan 

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

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013:110).Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi 

bisa digunakan Durbin-Watson (D-W) 

 

3.6.3Analisis Regresi Lineir Berganda 

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi lineir berganda adalah 

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

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

memprediksi yang sudah diketahui besarnya (Ghozali:2013).  

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 + e 

Dimana : 

α   = Konstanta 

Y  = Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Ukuran Perusahaan 

X3 = Kepemilikan Institusional  
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β    = Koefisien Regresi Parsial 

e    = error  

 

3.6.4 Uji Hipotesis Penelitian  

3.6.4.1 Uji Statistik t (Parsial) 

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). 

3.6.4.2 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. 

 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan1. Nilai yang mendeteksi satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi independen dalam menjelaskan variabel dependennya amat 

terbatas (Ghozali, 2013:97). 

Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan banyak variabel independen, maka penelitian ini menggunakan 

adjusted R
2
 karena lebih tepat untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen 

diterangkan oleh variabel-variabel independen. 

 


