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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang banyak 

menuntut penggunaan angka, dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Sugiyono 2012). 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun 

penggunaan metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

Tabel III.1 

Proses Pemilihan Sampel 

Kriteria 
Jumlah 

perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-

2015  

Dikurangi: 

a) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan 

keuangan tahun 2012-2015. 

 

b) Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait 

dengan variabel Intensitas Aset Tetap, Koneksi 

Politik, Sales Growth, danTax Avoidance. 

 

c)  Perusahaan yang menyatakan laporan keuangan 

dalam satuan rupiah.  

 

144 

 

3 

 

18 

 

10 
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d) Perusahaan tidak dalam keadaan rugi. 

 

90 

Jumlah Sampel Perusahaan    

Tahun Observasi  

Total Sampel 

  

   
 

26 

  4 

104 

Berikut beberapa sampel yang akan peneliti ambil berdasarkan kriteria di 

atas: 

Tabel III.2 

Sampel Perusahaan 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

AMFG 

APLI 

ASII 

CPIN 

DVLA 

GGRM 

HMSP 

ICBP 

INDF 

INTP 

JPFA 

KAEF 

KBLM 

KDSI 

KLBF 

LION 

NIPS 

PICO 

SCCO 

 

Asahimas Flat Glass Tbk 

Asiaplast Industries Tbk 

Astra International Tbk 

Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

Darya Varia Laboratoria Tbk 

Gudang Garam Tbk 

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

Indofood Sukses Makmur Tbk 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

Kimia Farma Tbk 

Kabelindo Muri Tbk 

Kedaung Setia Industrial Tbk 

Kalbe Farma Tbk 

Lion Metal Works Tbk 

Nippres Tbk 

Pelangi Indah Camindo Tbk 

Supreme Cable Manufacturing And 

Commerce Tbk 
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Sumber : www.idx.co.id 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yang digunakan adalah annual report yang dapat diunduh secara 

langsung dari www.idx.co.id maupun dari website resmi perusahaan. Studi 

dokumenter yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan dari 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012-2015. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan dan 

mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada, berupa annual report dan 

studi pustaka atau literatur berupa jurnal, penelitian dahulu, buku, artikel dan situs 

internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan terhadap Tax 

Avoidance tahun 2012-2015. 

 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

SMGR 

SQBB 

TCID 

TOTO 

TRIS 

TSPC 

ULTJ 

Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk 

Taiosho Tharmaceutical Indonesia Tbk 

Mandom Indonesia Tbk 

Surya Toto Indonesia Tbk 

Trisula International Tbk 

Tempo Scan Pasific Tbk 

Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

http://www.idx.co.id/
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3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

a) Penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk 

mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Model 

estimasi pengukuran Tax Avoidance dalam penelitian ini 

menggunakan model 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) dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐶𝐸𝑇𝑅 =
𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

b) Intensitas Aset Tetap 

Intensitas Aset Tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total 

aset sebuah perusahaan. Rasio Intensitas Aset Tetap menggambarkan 

rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki 

sebuah perusahaan. Rasio Intensitas Aset Tetap menurut Lanis dan 

Richardson (2011) diukur menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
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c) Koneksi Politik 

Koneksi Politik diukur dengan variabel dummy, dengan memberikan 

nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah 

pemerintah (BUMN) dan 0 jika tidak.  

d) Sales Growth 

Sales Growth menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari 

tahun ke tahun (Budiman dan Setiyono, 2012). 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑖 − 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢
 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Uji Prasarat Analisis Regresi Linier Berganda  

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal”(Ghozali, 2011:110). Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil.  

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau yang 

mendekati normal. ”Untuk menguji normalitas data salah satu cara 

yang digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi data normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 
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garis diagonalnya” (Ghozali 2011: 110). Deteksi normalitas data 

dapat juga dilakukan dengan melihat histogram residualnya. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. 

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linieritas dengan 

pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila signifikan kurang dari 0,05. 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (0). Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagia berikut: 

a) Jika nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, 

maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

b) Jika nilai tolerance tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas 

10, maka terjadi masalah multikolinearitas. 
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2) Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 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 Homokedastisitas dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. “Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi 

heterokedastisitas” Ghozali (2011:105).  

Untuk mengetahui ada dan tidaknya heterokedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis scatter plot melalui 

SPSS. Selain menggunakan grafik scatterplot dapat juga 

menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 

dalam Ghozali,2011). Indikator ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam uji ini yaitu jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat 

kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu 

dependen variabel dengan dua atau lebih independen variable (Arikunto, 2006: 

177). Jadi bila dihubungkan dengan penelitian ini maka analisis regresi berganda 

adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Rumus Analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut: 
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Y= β0+ β1X1 + β2X2 + β3X3 +e 

Keterangan 

Y : Tax Avoidance (CETR) 

X1 : Intensitas Aset Tetap  

X2 : Koneksi Politik  

X3 : Sales Growth 

β0 : Konstanta 

β1, β2, dan β3: Koefisien regresi dari setiap variabel independen 

e : variabel di luar model (standart error) 

3.6.4. Uji Hipotesis 

1) Uji F 

Uji F atau simultan digunakan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis secara simultan atau keseluruhan yaitu untuk mengetahui 

pengaruh strategi belajar siswa dan kompetensi profesional guru 

secara bersama-sama atau simultan terhadap hasil belajar siswa. 

Nilai Fhitung dapat dicari dengan menggunakan bantuan program 

SPSS. kriteria pengujian adalah:  

a) Jika p value ≤ 0,05 maka H0 ditolak atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel-variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

b) Jika p value > 0,05 maka H0 diterima atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif ditolak, artinya bahwa variabel-variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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2) Uji t 

Digunakan untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, maka digunakan uji 

t dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk mencari nilai 

thitung. Kriteria Pengujian adalah:  

a) Jika p value ≤ 0,05 maka H0 ditolak atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel independen 

secara parsial atau individu mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

b) Jika p value > 0,05 maka H0 diterima atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya bahwa variabel 

independen secara parsial atau individu tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.5. Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (0<R2<1). ”Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen” (Ghozali, 2011:87). 

 


