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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015 sebagai tempat penelitian dengan 

mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat 

penjualan saham perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia.  

3.2 Metode Penelitian 

Berdasrkan rumusan masalah dantujuan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif (causative). 

Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel 

dengan variabel lainnya, dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat 

seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

 

3.3 Variabel Penelitian Defenisi Operasional Variabel 

a. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak 

dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

penghindaran pajak. 
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Penghindaran pajak dalam penelitian ini merupakan usaha untuk 

mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak 

melanggar undang-undang yang ada, yang diproksikan dengan Cash ETR. 

Cash ETR merupakan pembayaranpajak secara kas atas laba perusahaan 

sebelum pajak penghasilan. Pembayaran pajaksecara kas terdapat dalam 

laporan arus kas pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam aktifitas 

operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan 

laba rugi tahun berjalan. Cash effective tax rate (CETR) yang diharapkan 

mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang 

dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen 

et al. 2010). Adapun rumus untuk menghitung Cash ETR adalah sebagai 

berikut: 

         
                 

                   
 

 

b. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas ialah Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan 

Deffered Tax Expense. 

a) Leverage (X1) 

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan 

yang memilki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham. Leverage merupakan rasio yang mengukur 
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kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai 

aktiva perusahaan. Leverage diukur dengan total debt to assets ratio 

dengan rumus sebagai berikut (Darmawan dan Sukartha, 2014). 

    
            

           
 

 

b) Profitabilitas (X2) 

Menurut mardiyanto (2009) Profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan rasio Retun On Asset (ROA). ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang berasal dari aktivitas investasi. ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

    
                  

            
 

 

 

c) Ukuran Perusahaan (X3) 

Menurut Magreta dan Nurmayanti (2009:146) ukuran perusahaan 

merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, 

penjualan, dan ekuitas. Skala yang digunakan adalah skala rasio, ukuran 

perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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d) Deffered Tax Expense (X4) 

PSAK no. 46 mengakhiri praktik pelaporan PPh berdasarkan 

PSAK no.16 paragraf 77.Perbedaan pokok antara PSAK no. 46 dengan 

PSAK no.16 paragraf 77 adalah bahwa PSAK no 46 mengatur akuntansi 

PPh menggunakan dasar akrual, yang secara komperehensif menerapakan 

pendekatan aktiva kewajiban(asset-liabilities approach), sedangkan 

alokasi antar periode berdasarkan PSAK no 16 paragraf 77 dilakukan 

dengan pendekatan laba rugi(income statement approach). 

Menurut Pindiharti (2011), deffered tax expense adalah beban yang 

timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam 

laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang 

digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Defered tax expense 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

    
      

       
 

 

Dimana: 

DTEit  = Beban Pajak Tangguhan Tahun Sekarang 

TA it-1= Total Asset Tahun Lalu  
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Secara rinci, defenisioperasional variabel dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 

 Defenisi Operasional Variabel 

 
Variabel 

Penelitian 

Defenisi Operasional 

Variabel 

Skala Rumus 

Penghindaran 

Pajak (Y) 

Penghindaran pajak yang juga 

disebut sebagai tax palnning, 

adalah proses pengendalian 

tindakan agar terhindar dari 

konsekuensi pengenaan pajak 

yang tidak dikehendaki. 

Rasio 
         

                

                  
 

 

Leverage 

(X1) 

Leverage merupakan 

banyaknya jumlah utang yang 

dimiliki perusahaan dalam 

melakukan pembiayaan dan 

dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya aktiva yang 

dibiayai dengan utang. 

Rasio 
    

            

           
 

Profitabiltas 

(X2) 

Profitabilitas perusahaan dapat 

diukur menggunakan Return 

On Asset (ROA). ROA adalah 

gambaran kemampuan 

manajemen untuk memperoleh 

laba. 

Rasio 
    

                  

            
 

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 

Ukuran perusahaan merupakan 

skala pengklasifikasian sebuah 

perusahaan yang dilihat dari 

total asset yang dimilki oleh 

perusahaan tersebut 

Rasio                       
 

Defered tax 

expense (X4) 

Defered tax expense adalah 

beban yang timbul sebagai 

akibat adanya perbedaan 

penghitungan penghasilan 

dalam akuntansi dan fiskal. 

Rasio 
    

      

       
 

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan, (Anwar, 2010). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 sampai dengan 2015. 

 

3.4.2  Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri atas beberapa anggota 

populasi (Ferdinant, 2007) yaitu pemilihan sampel dilakukan berdasarkan 

metode  puposive sampling, yaitu pemilihan sampel perusahaan selama 

periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun tujuan dari metode ini 

untuk mendapatkan sampel atas pertimbangan dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif. 

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel 

sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

listing selama periode penelitian yaitu tahun 2013-2015. 

b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

secara lengkap dari tahun 2013-2015. 

c. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba bersih yang positif selama 

periode penelitian. 

d. Perusahaan manufaktur yang memiliki informasi terkait variabel 

penelitian. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Sampel Perusahaan 

No Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang listing selama periode penelitian yaitu 

tahun 2013-2015 

129 

2 
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan tahunan secara lengkap dari tahun 2013-2015 
(27) 

3 
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba bersih 

yang positif selama periode penelitian. 
(65) 

4 
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki informasi 

terkait variabel penelitian. 
(5) 

 Jumlah Sampel  32 

Sumber : Data Olahan 2017 

 

Daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini 

periode2012-2015adalah: 

Tabel 3.3 

 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADES  PT. Ades Waters Indonesia Tbk  

2 AISA  PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk  

3 AKPI  PT. Argha Karya Prima Industry Tbk  

4 ARNA  PT. Arwana Citramulia Tbk  

5 ASII  PT. Astra International Tbk  

6 BATA  PT. Sepatu Bata Tbk  

7 BTON  PT. Beton Jaya Manunggal Tbk  

8 CEKA  PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk  

9 CPIN  PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk  

10 DVLA  PT. Darya Varia Laboratoria Tbk  

11 GGRM  PT. Gudang Garam Tbk  

12 IGAR  PT. Champion Pasific Indonesia Tbk   

13 INAI  PT. Indal Aluminium Industry Tbk  

14 INCI  PT. Intan Wijaya International Tbk  

15 INDF  PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  

16 KBLI  PT. KMI Wire and Cable Tbk  

17 LION  PT. Lion Metal Works Tbk  

16 LMSH  PT. Lionmesh Prima Tbk  

17 MERK  PT. Merck Tbk  

18 MLBI  PT. Multi Bintang Indonesia Tbk  
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19 MYOR  PT. Mayora Indah Tbk  

20 NIPS  PT. Nipress Tbk  

21 PICO  PT. Pelangi Indah Canindo Tbk  

22 PYFA  PT. Pyridam FarmaTbk  

23 ROTI  PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk  

24 SCPI  PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk  

25 SMSM  PT. Selamat Sempurna Tbk  

26 SMBR  PT. Semen Baturaja Persero Tbk   

27 SRSN  PT. Indo Acitama Tbk  

28 SKBM  PT. Sekar Bumi Tbk  

29 TOTO  PT. Surya Toto Indonesia Tbk  

30 TRST  PT. Trias Sentosa  

31 TRIS  PT. Trisula International Tbk  

32 WIIM  PT. Wismilak Inti Makmur Tbk  

Sumber : Data Olahan 2017 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

(sekunder) dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

3.5.2  Sumber Data 

Data penelitian berupa laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang go public yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013-2015 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id dan 

www.sahamok.com. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan 

dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Studi pustaka 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan 

melalui artikel, jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan 

penelitian. 

2. Studi dokumentasi 

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa 

Efek Indonesia. 

3.7 Metode Analisis  Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode 

analisi data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk 

menguji data tersebut. 

 

3.7.1 Analisi Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi  

pengolahan suatu data terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi, analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum. (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif menyajikan 

ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. 
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3.7.2 Analisis  Regresi Berganda  

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan 

regresi linier berganda dengan bantuan program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versi 21. berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka 

metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitaif untuk 

memperhitungkan atau memperkirakan secara  kuantitatif dari beberapa faktor 

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hubungan fungsional antara satu variabel  terikat dengan variable 

bebas dapat dilakukan dengan  regresi linier berganda. Model regresi linier 

berganda yang digunakan dalam analisis ini adalah seperti berikut: 

Y= a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + e 

Keterangan: 

a = Nilai konstan 

β = Koefisien regresi 

Y = Penghindaran Pajak 

X1 = Leverage 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Ukuran Perusahaan  

X4 = Deffered Tax Expense 

e = error 

Sebelum analisis regresi dilakukan, maka harus dilakukan dulu uji 

asumsi klasik untuk memastikan apakah model  regresi digunakan tidak 
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terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi jika terpenuhi  maka model analisis layak digunakan. 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi 

yang tidak benar. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil  

estimasi regresi dilakukan terbebas dari bias (error) yang mengakibatkan hasil 

regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak 

dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan 

kesimpulan. Uji asumsi digunakan setelah penggunaan model analisis regresi 

berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus 

berdistribusi normal, non autokorelasi, non heteroskedastisitas, non 

multikolineritas, Ghozali (2013:105). Empat asumsi klasik yang harus 

diperhatikan: 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau 

mendekati normal.  
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Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan:   

a) Analisis Grafik 

Untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram 

yang membandingkan  antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

normal pot. 

b) Analisis Satatistik 

Dasar pengambilan keputusan uji statistik  Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) adalah apabila nilai signifikasi  Kolmogorov-Smirnov    0,05, maka 

data residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi 

Kolmogrov-Smirnov   0,05, maka data residual terdistribusi secara tidak 

normal (Ghozali, 2013) 

 

3.7.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji  autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

autokorelasi (Ghozali, 2009). Model regresi  yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan 
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waktu. Metode yang digunakan adalah Durbin Watson. Adapun kriteria 

yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada 

autokorelasi 

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

Pada saat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

ditentukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik scatterplot 

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar atau 

menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas pada uji 



 50 

Glejser  yaitu apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas signifikansi   0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali (2013: 139). 

 

3.7.3.4 Uji  Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat 

korelasi, berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi 

menurut (Ghozali, 2013: 105) adalah sebagai berikut: 

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

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

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

b. 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 tolerance 

0.10 ata sama dengan nilai VIF 10. 
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3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Uji Secara Parsial (Uji T) 

Uji secara parsial (Uji T) bertujuan untuk mengetahui  seberapa besar 

pengaruh variabel independen (X1,X2,…) terhadap variabel dependen (Y) 

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Jika tingkat probabilitasnya 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah 

melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai t 

hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Apabila thitung   ttabel atau Sig    maka: 

a. Ha Diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

b. H0 Ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

2. Apabila thitung     ttabel  atau Sig    maka: 

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

b. H0 Diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

 

3.8.2 Uji Secara Simultan (Uji F) 

Uji  Secara Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel independen (X1, X2, ...) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). Analisa Uji F dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dan Ftabel sebelum membandingkan nilai F, harus 

ditentukan tingkat kepercayaan (1-   dan derajat kebebasan (degree of 

freedom) – n – (k+1) agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai alpha 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05.dimana kriteria pengambilan 

keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Apabila thitung    ttabel atau Sig    maka: 

a. Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

c. H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

2. Apabila thitung     ttabel atau Sig    maka: 

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

b. H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

 

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan persamaan regresi berganda yang didapat diketahui nilai 

koefisien determinasi (R
2
) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi  variabel dependen apakah suatu persamaan 

regresi yang dihasilkan baik untuk menaksir nilai variabel independen, 

Ghozali (2013: 97). Nilai Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan apakah 

model dari model regresi yang digunakan dapat diketahui besarnya persentase 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. besarnya 

koefisien determinaai (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. 

 


