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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Teknik pengumpulan data 

 

3.1.1 Jenis data 

Untuk keperluan penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh tidak langsung dari sumber 

pertama dalam bentuk sudah jadi yang bersifat dokumenter. Data tersebut 

berupa laporan keuangan atau Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2011 sampai tahun 2015. 

 

3.1.2 Sumber data 

Data yang didapat diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yakni 

www.idx.co.id. 

 

3.2 Metode pengumpulan data 

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu : 

3.2.1 Riset Kepustakaan (Library Research)  

Riset kepustakaan yakni riset dengan mengumpulkan bahan atau data-

data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui 

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

menelaah buku-buku, jurnal akuntansi. Riset kepustakaan juga mempelajari 

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


45 
 

literatur-literatur serta membaca catatan perkuliahan yang berhubungan 

permasalahan untuk mendapatkan teori, definisi, dan analisa yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini.  

3.2.2 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa 

laporan keuangan  tahunan setiap perusahaan manufaktur subsektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2010-2015. 

Laporan keuangan tahunan diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia 

(idx.co.id). 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi    

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

tahun 2011-2015. 

3.3.2 Sampel 

Sampe adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 . 
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2 Perusahaan melakukan pembayaran deviden antara tahun 2011-2014, 

minimal 2 tahun berturut-turut dan mengalami kenaikan atau penurunan 

dalam kebijakan deviden yang diambil perusahaan. 

3 Perusahaan tidak dalam keadaan rugi pada tahun penelitian. 

4 Laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan mata uang 

Indonesia.  

5 Perusahaan memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang 

diteliti oleh peneliti. 

Berdasarkan kriteria sampel diatas, maka dalam penelitian ini di 

peroleh sampel sebanyak 33 perusahaan. Karena tidak semua perusahaan 

yang melakukan perubahan pembayaran deviden dari tahun ke tahun maka 

total pengamatan dalam penelitian ini hanya sebanyak 61 pengamatan. 

Proses seleksi sampel tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Kriteria Sampel Jumlah Akumulasi 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015. 
125 125 

Perusahaan melakukan pembayaran deviden 

antara tahun 2011-2014, minimal 2 tahun 

berturut-turut dan mengalami kenaikan atau 

penurunan dalam kebijakan deviden yang di 

ambil perusahaan. 

(77) 48 

Perusahaan tidak dalam keadaan rugi pada saat 

tahun penelitian. 
(10) 38 

Laporan keuangan disampaikan dengan 

menggunakan mata uang Indonesia (5) 33 

Perusahaan memiliki data yang lengkap sesuai 

dengan variabel yang di teliti oleh peneliti. 
(0) 33 

Total Sampel 33  

Total Pengamatan dari hasil seleksi sampel 61  

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel. 
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3.4 Defenisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

3.4.1.1 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui kegiatan operasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia. Dalam penelitian ini digunakan Return on Capital Employed 

(ROCE) untuk mengukur profitabilitas perusahaan karena Return on Capital 

Employed (ROCE) digunakan untuk menilai kinerja manajemen sehubungan 

dengan jumlah investasi modal yang ditanamkan untuk menjalankan 

aktivitas badan usaha. Jumlah investasi modal merupakan selisih antara total 

aktiva dengan utang lancar. Menurut Rahmat (2005) dalam Chikita (2011) 

Return on Capital Employed dapat dihitung dengan rumus: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 =
Laba Operasional

(Total Aktiva− Utang Lancar)
 

  

 

3.4.2 Variabel Independen (X) 

3.4.2.1 Perubahan Deviden (X1) 

Perubahan deviden adalah peningkatan atau penurunan deviden yang 

dibayarkan perusahaan pada suatu tahun dibanding dengan satu tahun 

sebelumnya. Menurut Sartono (2000) dalam Kurniawan (2016) perubahan 

deviden dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐷𝑖𝑣 𝓉 =
𝐷𝑖𝑣 𝓉 − 𝐷𝑖𝑣 𝓉 − 1

𝐷𝑖𝑣 𝓉 − 1
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3.4.2.2 Penghindaran Pajak (X2) 

Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan dalam 

mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan namun tidak 

melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Muzakki, 2015). 

Untuk mengukur penghindaran pajak menurut Waluyo, dkk (2015) 

dapat menggunakan metode pengukuran Effective Tax Rate (ETR). ETR 

merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum 

mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada 

laba setelah pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dianggap dapat 

merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba 

fiskal yang dirumuskan sebagai berikut: 

 𝐸𝑇𝑅 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 

3.4.2.3 Leverage (X3) 

Rasio utang (leverage) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan baik itu utang 

jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Menurut Mamduh (2014), 

untuk mengukur seberapa besar total utang perusahaan dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan antara total utang dengan total aset, digunakan 

rumus: 

 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
Total  Hutang

Total  Aset
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3.5 Model Analisis Data 

3.5.1  Analisis Regresi Berganda  

Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis 

model regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 21. 

Sebelum melakukan uji hipotesis ini telah dilakukan uji asumsi klasik untuk 

memastikan bahwa model yang digunakan adalah normal dan tidak terdapat 

gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Penjelasan: 

Y   = Profitabilitas yang diproksikan melalui perhitungan ROCE 

DC   = Perubahan Deviden (Dividend Change) 

ETR = Penghindaran Pajak yang diproksikan melalui perhitungan   ETR 

LEV = Rasio Utang (Leverage) 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien 

ε  = Error  

 

3.6 Statistic Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2013). Analisis statistik deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari 

sampel yang digunakan. 

Y = α + β1(DC) + β2 (ETR) + β3 (LEV) + ε 
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3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2013). 

Apabila nilai residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk sampel kecil. 

Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan melakukan uji 

statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan 

melihat nilai probabilitasnya, dengan ketentuan jika nilai probabilitasnya ≥ 

0,05 maka residual terdistribusi normal. Sementara jika nilai probabilitasnya 

≤ 0,05 maka residual terdistribusi tidak normal. 

 

3.7.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW), bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terdapat korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karna observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya. Hal ini 

sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena gangguan 

cenderung mempengaruhi gangguan yang sama pada periode berikutnya. 

Sementara model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi. 
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3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak 

ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.7.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2013). 

Karena model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di 

dalam regresi penelitian ini adalah dengan cara melihat nilai tolerance dan 

variance inflaction factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen atau 

variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Nilai 
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Cutoff yang umum digunakan untuk menunjukan adanya multikolonieritas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013) adalah pernyataan 

mengenai populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Jadi maksudnya adalah 

taksiran keadaan populasi melalui data sampe. Yang diuji dalam statistika 

adalah hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan 

antara parameter dengan statistik sedangkan hipotesis alternatif adalah yang 

menyatakan adanya perbedaan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 

uji T dan uji F. Dalam penelitian ini digunakan uji T dan Uji F untuk 

melakukan uji Hipotesis. Uji T digunakan untuk menguji seberapa jauh satu 

variabel secara individu menerangkan variasi variabel dependen. Sedangkan 

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen dalam 

penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

  

3.8.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun penerimaan atau penolakan 

hipotesis dalam uji t berdasarkan pada kriteria berikut: 

1. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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2. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.8.2 Uji Hipotesis Secara Simultasn (Uji 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, 2013). Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.8.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

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

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinansi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen maka nilai R2  pasti akan 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak. 

Oleh karna ini bnyk peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R2  pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.. tidak 

seperti R2  , nilai Adjusted R2  dapat naik ataupun turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan kedalam model regresi. 

 


