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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data 

yang diperlukan akan di kumpulkan. (kuncoro (2009) dalam Trianto 2016 : 49).  

Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sub sektor farmasi (Pharmaceuticals) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2012-2016  

Sementara sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit 

populasi (Kuncoro (2009) dalam Trianto 2016 : 49). Dan sampel yang di gunakan 

dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling dan judgement 

sampling. Dimana purposive sampling merupakan teknik sampling dimana 

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Trianto, 2016 ; 55). Dan judgement 

sampling merupakan pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa 

karakteristik anggota sampel yang sesuai dengan maksud penelitian. (Trianto, 

2016 ; 55)  

Dan sampel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil 

dari perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2012-2016 

dengan kriteria pengambilan sampelnya: 
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1. Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi (pharmaceuticals) yang  terdaftar 

di BEI mulai dari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 

2. Memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap 5 tahun terakhir berturut-

turut dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yang dapat diakses dari situs BEI 

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

3. Laporan keuangannya menyajikan data yang di butuhkan dalam penelitian 

(berkaitan dengan variabel penelitian) seperti perhitungan rekonsiliasi fiskal, 

jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi, dll.  

4. Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi (Pharmaceuticals) yang terdaftar 

di BEI tidak mengalami kerugian selama tahun 2012-2016 

Tabel 3.1  

Seleksi sampel penelitian 

Keterangan Total Entitas 

Jumlah perusahaan manufaktur sub sektor farmasi 

(Pharmaceuticals) yang terdaftar diBEI dari tahun 2012-2016 
9 

Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangannya berturut-turut dari tahun 2012-2016 di BEI 
(1) 

Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan perhitungan 

rekonsiliasi fiscal, kompensasi dewan komisaris dan direksi 

0 

 

Perusahaan manufaktur sub sektor farmasi (Pharmaceuticals) 

yang terdaftar di BEI yang mengalami kerugian dari tahun 2012-

2015 

(1) 

Sampel yang digunakan 7 
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Tabel 3.2 

Perusahaan yang digunakan sebagai sample 

No Kode Entitas Nama Perusahaan  

1 DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk 

2 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

3 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

4 MERK PT Merck Indonesia Tbk 

5 PYFA PT Pyridam Farma Tbk 

6 SQBB PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

7 TSPC PT Tempo Scan Pasifik Tbk 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur 

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 instusi baik berupa buku, jurnal dll. (Trianto, 2016 : 71). Daftar 

perusahaan manufaktur menurut klasifikasinya diperoleh dari IDX Fact Book 

tahun 2012-2016 dan dari ICMD (Indonesia Capital Market Directory) tahun 

2012-2016 

3.3 Tenik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data memakai metode 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. 
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Setelah mendapatkan klasifikasi perusahaan manufaktur periode 2012-2016 dari 

IDX Fact Book dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory) tahun 2012-

2016, kemudian mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan masing-

masing perusahaan manufaktur tersebut serta mengumpulkan data-data yang di 

butuhkan 

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen 

dan variabel independen. 

3.4.1 Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. (Sugiyono, 2016). Dan dalam penelitian ini variabel independen 

adalah : 

a. Kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi 

Penelitian ini mengikuti Core, et al. (1999), Core, et al. (2008), 

Rego dan Wilson (2008), Gaertner (2011), dan Armstrong et al. (2012) 

dalam Santoso (2016) yang mengukur kompensasi eksekutif dengan 

menggunakan total kompensasi diterima eksekutif selama satu tahun. 

Penelitian ini mengukur kompensasi eksekutif sebagai logaritma total 

kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) 

selama satu tahun. Dalam penelitian ini, total kompensasi bagi dewan 
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komisaris dan direksi dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan 

laporan tahunan yang dipublikasi perusahaan. 

Contohnya pada PT MERK Tbk tahun 2012 jumlah kompensasi 

yang diterima dewan komisaris adalah sebesar Rp.125.540.000 dan dewan 

direksi sebesar Rp.12.622.233.000. dengan totalnya sebesar Rp. 

12.747.773.000. maka total kompensasi yang diterima dewan komisaris 

dan direksi adalah  

Tot kompensasi  =  ln (12.747.773.000) 

=  23,27 

b. Persentase komisaris independen 

Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan 

komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah 

anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan 

komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Khan (2010) dalam Santoso (2014). Variabel ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

       
                                 

                             
 

Contohnya ; pada tahun 2012 jumlah dewan komisaris independen 

PT ALDO Tbk adalah sebanyak 1(satu)  orang dan jumlah total 

komisarisnya adalah 3 (tiga) orang, maka persentase dewan komisaris 

independennya adalah  
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 = 0,33 

c. Kepemilikan Keluarga 

Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang 

digunakan oleh Andres (2006) dalam Aulia (2016) yang 

mengklasifikasikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang 

sahamnya minimal 25% dimiliki oleh keluarga tertentu atau jika kurang 

dari 25% terdapat anggota keluarga yang mempunyai jabatan pada Dewan 

Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan. Kepemilikan keluarga 

merupakan dummy variabel, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga 

> 25%, dan bernilai 0 jika sebaliknya. 

Contohnya, pada tahun 2012 PT PYFA Tbk kepemilikan 

sahamnya oleh keluarga adalah sebanyak 23,08%. Yaitu terdiri dari saham 

yang di miliki oleh Ir. Sarkri Kosasih (dewan komisaris) sebanyak 11,54% 

dan Rani Tjandra (dewan komisaris) sebanyak 11,54%. 

Jadi 23,08% < 25% artinya bernilai 0 

d. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar 

negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun 

(Shien,et.al. (2006) dalam Aulia (2016)). Beiner et.al., (2003) dalam 

Jama’an (2008) dalam Aulia (2016) berpendapat bahwa kepemilikan 
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institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. 

Jama’an (2008) dalam Aulia (2016) berpendapat bahwa kepemilikan 

institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh 

institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Dengan rumus 

sebagai berikut : 

                          (    )  
                                           

                     
 

Contohnya pada tahun 2013 PT KLBF Tbk kepemilikan saham 

oleh institusional adalah sebanyak Rp.46.875.122.110, dan total saham 

beredarnya sebesar Rp.46.875.122.110. Maka kepemilikan institusional 

dapat dihitung yaitu : 

                          (    )  
                    

                  
       

                = 100% 

e. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan 

yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian 

bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam 

perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap 

peningkatan good corporate governance (Simerly & Li, 2001; Fauzi, 

(2006) dalam Aulia (2016)). Struktur kepemilikan asing dapat diukur 

sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat 

dirumuskan : 
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Total saham asing adalah jumlah presentase saham yang dimiliki 

oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, 

dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan pada akhir tahun. 

Contohnya pada tahun 2013 PT MERK Tbk kepemilikan saham 

oleh asing sebesar Rp.19.409.746 Dan  total saham beredar adalah sebesar 

Rp.22.400.000. maka kepemilikan saham oelh asing dapat dihitung,: 

                   
                                          

                    
 

                   
            
          

      

 = 86,65%  

f. Return On Asset (ROA) 

ROA dalam penelitian ini akan diukur menggunakan laba bersih 

sebelum pajak ditambah beban bunga, kemudian membandingkannya 

dengan total aset perusahaan. Dengan rumus : 

    
     (                         )

          
      

Dasar penggunaan laba sebelum pajak yang digunakan untuk 

menghitung ROA, karena dengan menggunakan laba sebelum pajak dapat 
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diketahui aktivitas operasi yang merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa terpengaruh keputusan 

perpajakan dan pendanaan (Darmadi, 2013) dalam Darmawan dan I Made 

(2014). 

Contohnya pada tahun 2015 PT DVLA Tbk memiliki laba sebelum 

pajaknya sebesar Rp.144.437.708.000 dan total asset yang dimiliki 

perusahaan adalah sebanyak Rp.1.376.278.237.000 Jadi dapat dihitung 

ROA nya yaitu  

    
     (                         )

          
      

    
               

                 
      

   = 10,49 %  

g. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya.Aset dinilai 

memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Maria dan 

Kurniasih, 2013) dalam Darmawan dan I Made (2014). Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural 

total aset. Mengikuti penelitian prakoso (2014) dalam Nurpadila (2016). 
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Contohnya, pada tahun 2016 PT TSPC Tbk memiliki total asset 

sebesar Rp.6.585.807.349.438 . maka ukuran perusahaan dapat dihitung : 

                      (                 )    25,52 

3.2.2. Variabel Dependent  

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. 

Dimana penghindaran pajak ini diukur menggunakan proksi effective tax rate 

(ETR) (Dyreng, et al (2008) dalam Astuti dan Aryani (2016)). Semakin kecil 

ETR ini mengindikasikan semakin besar tingkat penghindaran pajak 

perusahaan, sebaliknya semakin besar ETR berarti semakin kecil tingkat 

penghindaran pajaknya (Astuti dan Aryani, 2016). Adapun rumus untuk 

menghitung ETR adalah : (Dyreng, et al (2008) dalam Astuti dan Aryani 

(2016)). 

    
             

                   
       

Contohnya pada tahun 2016 PT DVLA Tbk memiliki beban pajak 

penghasilan sebesar Rp.62.333.656.000 dan laba sebelum pajaknya sebesar 

Rp.214.417.056.000 Jadi dapat di hitung ETR nya yaitu ; 
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   = 0,2907 × 100% = 29,07% 

3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis data teknik analisis yang dipergunakan adalah 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.  

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data 

yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan 

maksimum-minimum. Uji asumsi klasik terdiri dari empat uji yaitu uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Dimana analisis regresi linear berganda merupakan 

cara yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih 

variabel bebas terhadap suatu variabel terikat dan memprediksi variabel 

terikat dengan menggunakan variabel bebas.  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik.  

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada  

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada/tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang 
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digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, multikolonieritas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi  

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Penelitian ini menggunakan kedua uji tersebut 

untuk menguji kenormalan data. 

a. Analisis grafik  

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun cara 

ini dapat menyesatkan jika untuk sampel kecil, untuk itu yang lebih handal 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

komulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingakan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Uji statistic  
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Pada  penelitian  ini  digunakan  uji  normalitas  dengan  uji  

statistic nonparametrik  Kolmogorov-Smirnov  (K-S).  Uji  K-S  dilakukan  

dengan membuat hipotesis: 

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 

data residual terdistribusi tidak normal.  

2. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 tidak ditolak. 

Artinya data residual terdistribusi normal.  

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas 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 

(Ghozali, 2011). Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya multikolinearitas 

ini adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =1/Tolerance). Kriteria pengambilan 

keputusan dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, berarti tidak terjadi 

multikolinieritas.  

2. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, berarti terjadi 
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multikolinieritas.  

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi lainnya. Penelitian ini akan mendeteksi autokorelasi dengan Uji 

Durbin Watson dengan kriteria : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien aoutokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) 

maka koefisien autokorelasinya >0 sehingga tidak ada autokorelasinya 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl) maka koefisien autokorelasinya 

<0 sehingga ada autokorelasi negative 

4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan   

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi  

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
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yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot dan uji 

statistik. Penelitian ini melakukan kedua uji tersebut untuk melihat apakah 

data penelitian terjadi heteroskedastisitas atau tidak. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear berganda 

yaitu suatu analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai 

pengaruh corporate governance, Struktur Kepemilikan (Ownership 

Structure), ROA, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Adapun 

persamaan untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + е……………………….…(1) 

Keterangan:  

Y   = variabel tax avoidance   

Α   = konstanta  

X1 = kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi  

X2 = persentase komisaris independent 

X3 = ROA  
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X4 = Ukuran Perusahaan   

β1 β2 β3 β4 β5 β6 = koefisien regresi parsial  

e = error  

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang terdiri dari; 

3.5.3.1 Uji Parsial (t). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu  

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t digunakan untuk menemukan 

pengaruh yang paling dominan antara masing-masing variabel independen 

untuk menjelaskan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5% 

dan 10%. 

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
),  

Koefisien  Determinasi  (R
2
)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 

2011). Nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 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. 


