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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, penulis mengunduh dan 

menganalisa laporan tahunan dari masing-masing perusahaan pertanian dan 

perusahaan pertambangan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak ketiga tidak secara 

langsung,  dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat 

penelitian ini, melalui studi pustaka, peraturan perundang-undangan, dan buku 

yang relevan serta literature lainnya. Data sekunder dalam laporan ini adalah 

laporan tahunan (Annual Report) dan laporan keuangan audited (financial report) 

perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdaftar di 

laporan tahunan dan laporan keuangan audited perusahaan pertanian dan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015 dan dapat diakses dari 

www.idx.co.id   atau dari website masing-masing perusahaan. Daftar perusahaan 

pertanian dan pertambangan menurut klasifikasinya diperoleh dari IDXFact Book 

tahun 2012-2015. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penulis menggunakan data sekunder 

dalam melakukan analisis data. Data sekunder yang dimaksud dapat berbentuk 

laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya. Data penelitian diperoleh dari 

website BEI (www. Idx.co.id)  serta laporan tahunan dan laporan keuangan 

audited. Data lainnya diperoleh dari jurnal, buku dan sumber-sumber literature 

lainnya yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono ( 2014:115). Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertanian dan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiyono (2014:116).  Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertanian dan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Metode sampling yang 

digunakan adalah non propability sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel Sugiyono (2014:120). Teknik non 

probablity sampling yang akan digunakan adalah purposive sampling. Purposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

 Adapun kriteria dan pertimbangan untuk menentukan sampel penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2015 ; 

2. Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan; 

3. Perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah (Rp); 

4. Perusahaan tersebut tidak mengalami rugi sebelum pajak tahun 2012-2015; 

5. Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan tahunan dan laporan 

keuangan audited secara lengkap yang berakhir pada 31 desember selama 

tahun 2012-2015. 

6. Data  yang dibutuhkan terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan 

yang akan diteliti. 

Tabel III.1 

Seleksi Sampel 

No  Keterangan  Jumlah 

Perusahaan 

1. Perusahaan pertanian dan pertambangan yang 

terdaftar di BEI 2012-2015 

64 

2. Perusahaan yang delisting selama tahun 2012-2015 (2) 

3. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan 

dan laporan keuangan auditan per 31 desember 

selama periode 2012-2015 dan tidak dapat diakses 

(11) 

4. Perusahaan yang mengalami rugi sebelum pajak (18) 

5. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak 

disajikan dalam rupiah 

(18) 

 Total sampel penelitian 15 

 Total pengamatan selama 4 tahun 60 

Sumber : Data diolah 2017  
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Dari hasil penyeleksian sampel yang dilakukan, diperoleh 15 perusahaan 

yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel pada penelitian ini. Berikut daftar                      

penelitian ini : 

Tabel III.2 

Daftar Perusahaan Pertanian dan Pertambangan 

 

 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

2 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. 

3 ELSA Elnusa Tbk. 

4 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 

5 TINS Timah (Persero) Tbk. 

6 CTTH Citatah Tbk. 

7 BISI Bisi International Tbk. 

8 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

9 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 

10 LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk. 

11 SGRO Sampoerna Agro Tbk. 

12 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 

13 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 

14 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. 

15 DSFI Dharma Samudera Fishing Indonesia Industries Tbk. 

 Sumber : www. Idx.co.id. 

 

3.5 Operasional variabel  

3.5.1 Variable Dependen 

3.5.1.1 Penghindaran Pajak (Y) 

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan 

meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar 

undang-undang yang ada (Waluyo, 2015). Pengukuran menggunakan Effective 

Tax Rate (ETR) ini mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Prayogo 

(2015). ETR ini digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran 

pajak (Minnick dan Noga, 2009). ETR merupakan rasio beban pajak terhadap laba 
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perusahaan sebelum pajak penghasilan. ETR ini menggambarkan besarnya laba 

sebelum pajak yang dikorbankan untuk membayar beban pajak perusahaan. Beban 

pajak perusahaan sendiri terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Demikian 

juga, diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan 

memiliki nilai ETR yang rendah dan variable indpenden yang memiliki nilai 

koefisien negatif terhadap ETR, maka dapat diartikan memiliki hubungan positif 

dengan penghindaran pajak begitu pula sebaliknya. Perhitungan ETR dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

Adapun rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut: 

ETR =
Beban Pajak 

Laba Sebelum Pajak
 

Keterangan : 

ETR : Effective Tax Rate  

 Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat 

penghindaran pajak perusahaan. 

3.5.2 Variable Independen 

3.5.2.1 Return on Assets (X1) 

Return on Assets adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset 

pada akhir periode (Kurniasih dan Sari, 2013) yang digunakan sebagai indikator 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunkan rumus 

sebagai berikut. 
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3.5.2.2 Leverage (X2) 

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka 

panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Leverage 

diukur dengan total debt to assets ratio yang mengacu pada penelitian Dermawan 

dan Sukartha (2014).  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Jumlah Utang

Total Aset
 

 

3.5.2.3 Corporate Risk (X3) 

Karakter eksekutif merupakan pejabat tinggi yang bertanggung jawab 

kepada direktur utama atau pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi 

yang mempunyai sifat khas atau kekhususan sesuai dengan perwatakan tertentu 

yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu lain (KBBI, 2008). 

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan 

(corporate risk) yang dimiliki perusahaan Paligrova (2010). Corporate risk 

mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik 

penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari 

yang direncanakan, semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan 

semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Besar kecilnya risiko perusahaan 

mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif (Dewi dan Jati, 2014). 

Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih 

bersifat risk taker.  Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa 

pimpinan perusahaan lebih bersifat risk averse (Dewi dan Jati, 2014). Karakter 
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eksekutif diukur dengan risiko perusahaan yang mengacu pada penelitian 

Haryanto (2012). 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =
EBIT

Total Aktiva
 

Keterangan:   

E = EBIT 

  T = Total Aktiva 

3.5.2.4 Kepemilikan Institusi (X4) 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki 

olehlembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas 

nama orang lain, lembaga ini dapat berupa perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi, perusahaan reksadana, atau dana pensiun, kecuali kepemilikan 

individual investor.Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan 

menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari 

seleuruh modal saham yang beredar, Arifin (2015). 

 

  Kepemilikan institusional = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫 
 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa analisis data merupakan kegiatan 

setelah data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data, yaitu mengelompokan data 

berdasarkan variabel, menyajikan data dari tiap variabel, menyajikan data dari tiap 
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variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data dan 

peringkasan data, penyamplingan, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. 

Statistik deskriptif ini akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik 

variabel dalam penelitian ini. Ukuran yang dipakai dalam penelitian ini yaitu nilai 

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

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 heteroskedastisitas, non 

multikolinearisitas, Ghozali (2013: 105). 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2013: 160) 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 probability plot untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan Grafik 
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Normal Probability Plot. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya, Ghozali (2013: 160). 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), Ghozali  (2013: 

110). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi.Untuk 

mendeteksi autokorelasi bisa digunakan Durbin– Watson (D – W). Sedangkan 

kaidah keputusan dari uji Durbin – Watson (D – W), (Ghozali, 2013: 111) adalah: 

 

Tabel  III.3 

Pengambilan Keputusan Uji Durbin  Watson 

   Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif 
No 

Decision 
dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi 

negative 
Tolak (4 – dl) < d <4 

Tidak ada autokorelasi 

negative 

No 

Decision 

(4 - du) ≤ d ≤ (4 - 

dl) 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative 

Tidak 

Ditolak 
du < d < (4 - du) 

Sumber: Ghozali (2013) 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

jika tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali (2013). 

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan 

dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik 

yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan 

bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, 

serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas, Ghozali (2013: 139). 

3.6.2.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (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 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 
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2. 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 independnen 

lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤0.10 atau sama dengan nilai  VIF 

≥ 10. 

3.6.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (Multiple 

regression). Menurut Sugiyono (2014:277), analisis regresi berganda (multiple 

regression) digunakan jika peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan 

(naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara 

kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen, yaitu Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Risk Dan 

Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu 

penghindaran, adapun rumus yang digunakan: 

 

 

 

Keterangan :  

Y  = Penghindaran Pajak  

a  = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)  

Y = a + β.X1+ β.X2+ β.X3+ β.X4+e 
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β  = koefisien regresi masing-masing variabel  

X1  = Return on Assets 

X2   = Leverage 

X3  = Corporate Risk 

X4 = Kepemilikan Institusional 

e  = error 

3.6.3  Uji Hipotesis  

3.6.3.1 Uji Persial (Uji T) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: 

Pengaruh  Return On Assets, Leverage, Corporate Risk Dan Kepemilikan 

Institusi terhadap satu variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, maka nilai 

signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. 

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). 

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan persamaan regresi berganda yang didapat dapat diketahui 

nilai koefisien determinasi R
2
 (R Square) yaitu untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen apakah suatu 

persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk menaksir nilai variabel independen, 
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Ghozali (2013: 97). Nilai koefisien determinasi menunjukkan apakah model dari 

model regresi yang digunakan dapat diketahui besarnya presentase pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi (R
2
) mempunyai range antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 

besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin kecil pula 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen.Sebaliknya 

semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu perusahaan regresi 

maka semakin besar pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

 


