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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Trianto 

(2015:7) penelitian kuantitatif yaitu penelitian dimana data yang disajikan 

dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

berdasarkan prosedur statistik yang pengolahannya dibantu dengan aplikasi 

software SPSS.  

        

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.2.2 Sumber Data 

Data sektor industri barang konsumsi diperoleh dari ICMD dan data 

laporan keuangan tahunan diperoleh dari www.idx.co.id.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2013:148) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu penelitian (periode 

2012 sampai dengan 2016).  

3.3.2 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2013:149) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian adalah 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Hal ini 

didasarkan pada saran peneltian sebelumnya yaitu memperluas penelitian 

dengan menambah sampel ke jenis sektor industri lain. Teknik sampel dalam 

penelitian ini diambil secara purposive sampling. Menurut Trianto (2015:55), 

purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel sebagai berikut: 

1) Perusahaan terdaftar di BEI selama 5 tahun berturut-turut 2012-2016. 

2) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan periodik periode 2012-

2016. 

3) Perusahaan tidak mengalami  kerugian selama 2012-2016. 

Tabel 3.1 

Teknik Pengambilan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Jumlah populasi 40 

2 Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang tidak terdaftar di BEI selama 5 tahun 

berturut-turut 2012-2016. 

(6) 

3 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan periodik selama tahun2012-2016. 

( 3 ) 

4 Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang mengalami kerugian selama tahun 

2012-2016. 

( 8 ) 

 Jumlah Sampel 23 

 Jumlah observasi = 23 x 5 tahun periode penelitian 115 

Sumber : Data Olahan 2018 
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Berdasarkan kriteria sampel tersebut, jumlah sampel yang memenuhi 

kriteria penelitian untuk digunakan dalam penelitian ini ada 23 sampel: 

Tabel 3.2 

Data Sampel 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES Akasha Wira International Tbk 

2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 

4 DLTA Delta Djakarta Tbk 

5 GGRM Gudang Garam Tbk 

6 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

8 INDF Indofood  Sukses Makmur Tbk 

9 KAEF Kimia Farma Tbk 

10 KLBF Kalbe Farma Tbk 

11 MERK Merck Tbk 

12 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

13 MYOR Mayora Indah Tbk 

14 PYFA Pyridam Farma Tbk 

15 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk 

16 SKBM Sekar Bumi Tbk 

17 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

18 TCID Mandom Indonesia Tbk 

19 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

20 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

21 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk 

22 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

23 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 

Sumber: ICMD periode 2012-2016 (Data diolah) 

 
3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel dependens penelitian ini adalah penghindaran pajak. 

sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Return on assets, 

leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi 

fiskal. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan cash 

effective tax rate (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk beban pajak dibagi 

dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2012). Adapun rumus untuk 

menghitung CETR sebagai berikut: 

 

   CETR = Pembayaran pajak 

                Laba sebelum pajak 

 

3.4.2 Variabel Independen (X) 

1) Return On Assets  

ROA adalah suatu indikator keuangan yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang 

dimiliki perusahaan (Harmono, 2011). Rumus ROA adalah sebagai 

berikut: 

ROA = Laba (rugi) bersih setelah pajak x 100%  

    Total aset 

2) Leverage  

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang (Fahmi, 2014:62). Rumus leverage adalah sebagai berikut: 

  LEV = Total utang 

              Total aset 

 

3) Corporate Governance  

Penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam 

sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga 

kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang 

mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan 
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pemangku kepentingan (stakeholders). Mempertimbangkan pentingnya 

tata kelola perusahaan tersebut, perseroan memandang perlunya penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) oleh 

perseroan. Proksi yang digunakan untuk mengukur Corporate Governance 

yaitu proksi komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi 

(Firstmedia.co.id).  

a) Komisaris Independen 

Proksi Komisaris independen diukur menggunakan persentase 

jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris (Khan, 

2010 dalam Eksandy, 2017). Berdasarkan peraturan Bursa Efek 

Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/-2004 setiap perusahaan yang telah 

memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah 

seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman corporate 

governance. 

b) Komite audit 

Proksi Komite audit diukur dari jumlah komite audit dalam 

suatu perusahaan (Hanum & Zulaika, 2013 dalam Eksandy, 2017). 

Komite audit sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 

BAPEPAM dan Kementrian BUMN mewajibkan komite audit 

minimal terdiri dari seorang ketua yang juga komisaris independen 

dan dua anggota eksternal yang independen. 

c) Dewan komisaris 

Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal 

dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 
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setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, 

melainkan berdasarkan keputusan dari keseluruhan jumlah dewan 

komisaris (Andriyanto, 2015). Jumlah dewan komisaris (KOM) 

diukur dengan rumus:  

Jumlah Dewan Komisaris =ΣSeluruh anggota yang bergabung 

dalam dewan komisaris.         

 

4) Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki 

perusahaan. Nilai aset dipakai sebagai ukuran perusahaan karena 

perusahaan yang besar selalu diidentikkan dengan nilai aset yang besar 

pula, sehingga dapat mempengaruhi suatu keputusan terhadap perusahaan 

dikarenakan perusahaan bernilai miliyaran rupiah. Maka hal ini dapat 

disederhanakan dengan mentransformasikannya ke dalam logaritma 

natural dari total aset (Benardi dkk, 2008). 

Ukuran perusahaan = log (total aset) 

5) Kompensasi Rugi Fiskal  

Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan 

kerugian dari satu periode ke periode berikutnya yang menunjukkan 

perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi 

rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan 

diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan 

bernilai 0 jika tidak ada kompensasi rugi fiskal (Ginting, 2016). 

6) Struktur Kepemilikan Institusi  

Kepemilikan institusi dapat diukur dengan menggunakan indikator 

persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh 

jumlah saham beredar (Boediono, 2005). 



 

 

55 

Struktur kepemilikan institusi = Kepemilikan Institusi 

        Jumlah saham beredar 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi:  

3.5.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model 

regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunakan One-sample kolmogorov-smirnov. Suatu variabel 

dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi di atas 0,50 (Ghozali, 2013). 

3.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance 

Inflantion Factor) serta besaran korelasi antar variabel independen. Suatu 

model regresi dikatakan dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai 

VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 

0,10, (Ghozali, 2013). 
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3.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penggenggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011). Model regresi 

yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Deteksi autokorelasi melalui Durbin 

Watson Test dengan menentukan nilai Durbin Watson (DW), kemudian 

ditentukan nilai batas lebih tinggi (upper bond atau du) dan batas lebih rendah 

(lower bond atau dl). Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji Durbin-

Watson adalah sebagai berikut:  

1) Jika nilai DW lebih dari 0 dan kurang dari dl maka terjadi autokorelasi.  

2)  Jika nilai DW berada diantara dl dan du, aka hasilnya tidak dapat 

disipulkan.  

3) Jika nilai DW lebih dari 4-dl, maka terjadi autokorelasi.  

4)  Jika nilai DW berada diantara 4-dl dan 4-du, aka hasilnya tidak dapat 

disipulkan.  

5) Jika nilai DW lebih dari du dan kurang dari 4-du, maka tidak terjadi 

autokorelasi.  

Nilai du dapat dilihat dari Tabel Durbin Watson dengan menggunakan 

nilai signifikansi 0,05, jumlah sampel yang digunakan (n), dan jumlah variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian.  

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
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maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastistas atau yang tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali,2013). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilihat dari berbagai cara salah satunya melalui 

scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Jika 

pada scatterplot titik-titik membentuk pola tertentu atau teratur, maka telah 

terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-

titik menyebar acak maka tidak terjadi heterokedastisitas.  

Selain scatterplot untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas juga bisa dengan melakukan uji glejser. Uji Gejala 

dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independent dengan 

absolut residual lebih dari > α (0,05) maka model tidak mengandung unsur 

heteroskedastisitas. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis model regresi berganda. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan, 

kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan. Dan variabel dependennya 

adalah penghindaran pajak. 
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Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah :  

Y = a +    +      +      +      +      +      +      +      + e 

     Dimana :  

 Y = Penghindaran Pajak 

 a = konstanta  

    = Return on Assets 

    = Leverage 

    = Proporsi Komisaris Independen 

    = Komite Audit 

    = Dewan Komisaris 

    = Ukuran Peruahaan 

    = Kompensasi Rugi Fiskal  

    = Struktur Kepemilikan Institusi 

   ,   , ....    = Kemiringan regresi dari masing-masing variabel  

 e = Error 

3.6.1 Uji Koefisien Determinan (R2)  

Menurut Ghozali (2013: 97) Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen Ghozali 

(2013: 97). 



 

 

59 

3.6.2 Uji Parsial (Uji t)  

Uji Statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai 

statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependennya. Hasil uji statistik t dapat dilihat 

pada tabel coefficients. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2013).  

1. Jika nilai thitung lebih besar dari ttabel dan nilai signifikansi t dari masing-

masing variabel yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai α 

sebesar 0,05 maka secara signifikan variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara parsial/individu.  

2. Jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel dan nilai signifikansi t dari masing-

masing variabel yang diperoleh dari pengujian lebih besar dari nilai α 

sebesar 0,05 maka secara signifikan variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial/individu.  

Untuk menentukan nilai ttabel melihat (tabel t) dengan menggunakan 

rumus berikut:  

ttabel = n – k -1 ; α/2 

3.6.3 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat Ghozali (2013: 98) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%), 

dimana: 
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Ho : b1 = b2 = ..........= bk =0 

HA : b1 ≠ b2 ≠ .......... ≠ bk ≠ 0 

Artinya: 

Ho = Semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

HA = Semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan untuk hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. F hitung > F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama- sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. F hitung < F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 


