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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

3.1.1. Jenis Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data 

laporan tahunan perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015 

serta berisi data untuk variabel Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Asing. 

3.1.2. Sumber Data  

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.Yaitu laporan tahunan masing-masing 

perusahaan/emiten manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.selain itu, data 

atau informasi lain diperoleh dari situs perusahaan, jurnal, textbook, internet, serta 

Skripsi.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat 

datalaporan keuangan audited dan laporan tahunan yang tercantum di BEI2013-2015, 

data-data tersebut digunakan untuk menilaihubungan antara Kepemilikan Keluarga, 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dengan Agresivitas 

 

. 
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3.3 Populasi dan Penentuan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yanglisting di 

BEI pada tahun 2013-2015. 

Pemilihan sample dilakukan dengan metode purposive sampling, merupakan 

metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-

kriteria tertentu (Syofian Siregar,2013: 33). Kriteria sampel tersebut adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013-2015. 

2. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

3. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 

2013-2015 dan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun yang 

berakhir Per 31 Desember. 

4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama masa penelitian. 

5. Perusahaan yang tidak mengalami IPO (perusahaan yang baru terdaftar di 

bursa efek indonesia (BEI) ) dan delisting( perusahaan yang dikeluarkan dari 

bursa efek indonesia (BEI)  dari selama periode tahun 2013-2015. 

Jumlah data perusahaan manufaktur sebanyak 143 perusahaan yang diperoleh 

dari www.idx.co.id.Dari hasil pengambilan sampel secara purposive sampling 

didapatkan hasil sampel berjumlah 14 perusahaan. Proses seleksi sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan tampak dalam tabel berikut : 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

NO Kriteria Seleksi Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2013-2015. 
143 

2 Perusahaan baru IPO (perusahaan yang baru 

terdaftar di bursa efek indonesia (BEI))dan 

delisting( perusahaan yang dikeluarkan dari 

bursa efek indonesia (BEI) ) 

(20) 

3 Perusahaan yang tidak menyampaikan 

laporan keuangan dan annual report secara 

terus menerus. 

(12) 

4 Perusahaan manufaktur yang mengalami 

rugi sebelum pajak tahun 2013-2015. 
(48) 

5 Perusahaan tidak memiliki data yang 

lengkap terkait variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

(49) 

6 Jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian 
14 

7 Jumlah data observasi (3 Tahun) 42 

Sumber : Data olahan peneliti 

Daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian periode 2013-

2015 : 
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Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan Manufaktur 

NO Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AKPI Arga Karya Prima Industry Tbk 

2 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

3 ARNA ARwana Citra Mulia Tbk 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

5 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

6 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

7 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

8 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 

9 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 

10 ROTI Nipon Indosari CorporindoTbk 

11 SKLT Sekar Laut Tbk 

12 SRSN Indo Acitama Tbk 

13 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

14 ULTJ UltraJaya Milk Industry and Trading Compani 

Tbk 

Sumber : Data Olahan Peneliti 

3.4 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel- variabel yang terdiri 

dari variabel terikat (dependent variable) variabel bebas (independent variable) dan 

variabel kontrol.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Keluarga, 

Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing. 
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3.4.1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dari penelitian ini adalahAgresivitas pajak, tindakan pajak 

agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak 

melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal atau tidak 

tergolong ilegaltax evasion Hidayanti (2013). 

 Penelitian ini menggunakan pengukuran  tindakan agresivitas pajak, yaitu 

effective tax rate (ETR) yang digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara 

perhitungan laba buku dengan laba fiskal, Rumus dari pengukuran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

ETRit=
               

             
 

Keterangan : 

1. ETR adalah effective tax rate berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan 

yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. 

2.Total Tax Expense adalah adalah jumlah pajak penghasilan badan yang 

dibayarkan perusahaan pada tahun  berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

3. Pre-Tax Incomeadalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan  pada 

tahun berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

3.4.2. Variabel Independen  

 dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu: 

1. Variabel Kepemilikan Keluarga  
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Kepemilikan keluarga adalah perusahaan yang dimiliki dan di manajemenkan 

oleh keluarga, Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga diukur dengan 

menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga >20% 

atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 20%. 

Ukuran ini mengacu pada PSAK 15 (revisi 2009) yang menyatakan jika investor 

memiliki, secara langsung maupun tidak langsung 20% atau lebih hak suara, maka 

investor dianggap mempunyai pengaruh signifikan Aripin (2015).  

Kepemilikan Keluarga = Dikatakan 1 jika, kepemilikan keluarga lebih dari 

20%, Dikatakan 0 jika, kepemilikan keluarga 

kurang dari 20% 

2. Variabel Kepemilikan Institusional 

 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 = 
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3. Variabel Kepemilikan Asing  

 Kepemilikan asing dinilai dengan jumlah proporsikepemilikan asing dalam 

suatu perusahaan, kepemilikan saham olehasing yang dilihat dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan.Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa 

yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011): 

 Kepemilikan saham asing = 
                              

                        
 

 

3.5 Metode Analisis Data  

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dan regresi berganda. Analisis kuantitatif merupakan bentuk analisa yang 

menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan perhitungan statistik untuk 

menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan alat analisis (Indriantoro dan 

Supomo,1999) dalam Wijayanti (2012). Analisis kuantitatif dapat dipergunakan 

untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan 

statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan 

dipertanggungjawabkan, (Indriantoro dan Supomo, 1999) dalam Wijayanti (2012). 

 Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan Statistical Package for 

Sosial Sciences (SPSS), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data dan 

melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik dengan 

basis Windows (Ghozali, 2013). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif , uji asumsi klasik dan analisis regresi. 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa 

mean, sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain (Priyatno, 2012: 38). 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yangjelas tentang 

deskriptif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang 

terdiri atas variabel dependen Agresivitas Pajak dan variabel-variabel independen, 

yaitu: Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing. 

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, 

nonheteroskedastisitas, non multikolinearisitas, (Ghozali, 2013: 105). 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 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 Normal 
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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  3.3 

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) 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 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 tidak terjadi heteroskedastisitas.Kebanyakan 

data crosssection mengandung situasi heteroskedasisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar), (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. 

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

10. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen 

dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel 

independen.Perbedaan dengan regresi linier sederhana adalah dalam regresi linier 

sederhana menggunakan satu variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, 

sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen 

yang dimasukkan dalam model.Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik 

yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya 

multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada 

model regresi. Menurut Priyatno (2012: 136) model yang digunakan untuk 

menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah model 

persamaan regresi linier berganda. 

 Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagaiberikut: 

TaxAgg= α +β1FAMILY + β1KINS + β3KASI + ε + μ 

 Dimana: 

TaxAgg = Diukur dengan menggunakan effective tax rate (ETR) 
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Α = konstanta 

FAMILY =Merupakan dummy variable, bernilai 1 jika  

proporsikepemilikan keluarga ˃20% dan bernilai 0 jika 

sebaliknya. 

KINS = Kepemilikan saham Institusional dibagi saham beredar 

KASI = Kepemilikan saham Asing dibagi saham beredar 

Ε = Nilai error untuk individual  

Μ = Nilai error yang dikarenakan data berasal dari banyak  

individu dan banyak waktu. 

3.6.3.1 Uji T Test 

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel dependen Priyatno, 2012: 139). Dengan kata lain dalam penelitian 

ini untuk menguji apakah Agresivitas Pajakdipengaruhi oleh Kepemilikan Keluarga, 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan uji t secara parsial karena dapat menguji secara individual pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen.T-test digunakan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Dengan 

tingkat signifikansi 5 %, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Bila nilai signifikan t < 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara satu variabel independent terhadap variabel dependen.  
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2. Apabila nilai signifikansi t > 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat 

pegaruh yang signifikan antara satu variabel independent terhadap variabel 

dependen.  

3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

 Berdasarkan persamaan regresi berganda yang didapat dapat diketahui 

nilaikoefisien 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 

(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. 

 

 


