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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan data-data lain yang 

relevan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.1 Objek Penelitian  

Menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) berupa Laporan Keuangan tahunan tahun 2015 

sampai 2017. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel 

perusahaan adalah :  

a. Aktivitas usaha dari perusahaan manufaktur sebagian besar terkait 

dengan masalah perpajakan, perusahaan manufaktur merupakan 

penyumbang pendapatan pajak negara terbesar selain industri 

pertambangan, keuangan dan perkebunan. Selain itu perusahaan 

manufaktur beberapa kali masuk sebagai wajib pajak yang 

difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak.  

b. Perusahaan manufaktur lebih kompleks dan luas dalam 

permasalahan dan kondisi di perusahaan sehingga diharapkan dapat 

menggambarkan dan memberikan informasi mengenai perusahaan 

manufaktur di Indonesia.  
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3.2. Populasi dan sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. Sampel 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2015-2017. 

2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan annual report dan data 

keuangan lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2015–2017. 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak didelisting selama periode 

pengumpulan data tahun 2015-2017. 

4. Perusahaan tidak mengalami rugi agar tidak menyebabkan distorsi 

dalam pengukuran pajak agresif. 

3.3. Sumber Data dan Metode Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 

auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2015-2017 

Data sekunder yang dibutuhkan berupa laporan keuangan 

tahunan yang didapat dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari 
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Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia atau dari www.idx.go.id. 

3.4. Variabel Penelitian  dan Definisi Operasional 

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah pajak agresif. Variabel  independen yang akan diteliti 

yaitu kepemilikan keluarga, komite audit, proporsi dewan komisaris 

independen dan capital intensity. 

3.5. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu pajak agresif. 

Pajak agresif adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban 

pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya 

(Kuriah dan Asyik, 2016). Penelitian ini mengukur pajak agresif dan cara 

mengukur variabel mengacu pada penelitian Adisamartha dan Noviari 

(2015) yaitu dengan Net Profit Margin (NPM) yang dihitung dari:  

NPM= NPM Perusahaan  

NPM Industri 

 

3.6. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

dapat mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun 

negatif (Sekaran, 2011). Definisi operasional dari masing-masing variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

 

 

http://www.idx.go.id/
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 3.6.1 Kepemilikan keluarga 

Sebuah institusi biasanya menyerahkan tanggung jawab kepada 

divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi 

yang memantau secara profesional perkembangan investasinya 

menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat 

tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono et al, 2016). Kepemilikan 

institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan 

memegang peranan penting dalam memonitoring manajemen. Cara 

mengukur kepemilikan keluarga dengan cara sebagai berikut: 

Kepemilikan keluarga =  Jumlah Saham keluarga 

Jumlah Saham yang Beredar 

3.6.2. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi 

audit eksternal perusahaan dan merupakan kontrak utama antara auditor 

dengan perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Komite audit diukur 

dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan.  

3.6.3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta 

tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan pemilik menurut 

peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Nyoman dan Ketut, 2014).  
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Komisaris independen dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Proporsi Dewan Komisaris Independen : Jumlah Komisaris Independen 

  Jumlah Seluruh Dewan Komisaris 

 

 3.6.4 Capital Intensity 

Capital intensity menjelaskan seberapa besar aset perusahaan 

yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian ini capital 

intensity diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Perusahaan 

dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara 

langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan 

pajak perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Capital intensity 

dirumuskan sebagai berikut: 

Capital Intensity : Total Aset Tetap Bersih 

Total Aset 

3.7. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis 

data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel 

independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan program SPSS. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen. Sebelum melakukan uji regresi, data dianalisis terlebih 

dahulu dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah 

normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas.  
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3.7.1.  Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

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

dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 

2016). 

 3.7.2.  Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari terjadinya bias 

pada estimasi karena tidak semua data dapat dilakukan regresi. Pengujian 

yang akan dilakukan terkait dengan antisipasi terjadinya hal tersebut, yang 

akan digunakan dalam penelitian ini antara lain ada 3 yaitu: uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.  

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model 

regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Jika tidak normal maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil.  

Uji statistik dilakukan dengan melihat nilai signifikan 

Kolmogorov-Sminov (K-S). Dilihat dari nilai probabilitinya, jika nilai 

probabilitinya ≥ 0,05 maka residual terdistribusi normal. Sedangkan nilai 

probabilitinya ≤ 0,05 maka residual terdistribusi tidak normal.  
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3.7.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan suatu estimasi model regresi empiris yang 

sangat tinggi, tapi secara individu variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di 

atas 0,95), maka merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

c. Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10. 

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari risidual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika suatu variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika terjadi perbedaan dengan pengamatan yang lain maka disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 
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3.7.2.4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilainya adalah nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan amat terbatas. Jika mendekati 

satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan Adjuted R2 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 

3.7.2.5.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan  

analisis regresi berganda atau multiple regression analysis. Menurut 

Ghozali (2016) analisis regresi secara umum adalah studi mengenai 

ketergantungaan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 

independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen yang diketahui. 

Adapun model regresi dalam penelitian ini dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Y = α + β1 KA + β2 KI + β3 PDK + β4 CI + ε 

Keterangan: 

Y =  agresivitas pajak 

Α =  konstanta 

β   =   koefisien regresi  
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KA  = komite audit 

KI  = kepemilikan institusional  

PDK = proporsi dewan komisaris  

CI  = capital intensity 

Ε  = error 

 

 3.8. Uji Hipotesis 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Kriteria uji t adalah sebagai berikut: 

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

individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 berarti variable independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


