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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian  

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunaan 

hipotesis yang bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan 

penjualan. Ditinjau dari tingkat ekplanasi, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif 

dengan bentuk hubungan kausal yaitu variabel independen (mempengaruhi) dan 

variabel dependen (dipengaruhi). Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah 

jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari annual report perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.  

3.2 Populasi dan sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan elemen yang memenuhi syarat-syarat tertentu, 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dijadikan objek dalam penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2016-2019 yang datanya diperoleh melalui situs resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id dengan menggunakan data sekunder yang berupa annual report yang 

telah dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

3.2.2 Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel pada data tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang diperlukan serta memenuhi beberapa kriteria penelitian.  

Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/
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a. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2016-2019. 

b. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang telah menerbitkan 

laporan keuangannya untuk periode 2016-2019. 

c. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang selalu memperoleh 

laba positif pada periode 2016-2019. 

d. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menggunakan mata 

uang rupiah di dalam laporan keuangannya. 

3.3 Definisi, operasionalisasi dan pengukuran variabel 

3.3.1 Variabel dependen 

 Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance (Y).  Tax 

avoidance adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara 

legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Rosa Dewinta & Ery 

Setiawan (2016, dikutip dari Budiman, 2012), Pengukuran tax avoidance dalam 

penelitian ini dihitung melalui CETR perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk 

biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung 

CETR adalah sebagai berikut: 

 

 

 

3.3.2.  Variabel independen 

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 

terpengaruhnya variabel terikat. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan (X1), profitabilitas (X2), dan pertumbuhan penjualan (X3).  

1. Ukuran perusahaan (X1) 

 Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang 
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dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan 

(Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural 

total aset (Putri & Putra, 2017). Adapun rumus untuk menghitung logaritma natural 

total aset adalah sebagai berikut: 

  

SIZE = Ln (Total Aset) 

 

2. Profitabilitas (X2) 

 Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA). 

Menurut Yulyanah & Kusumastuti (2019) seperti dikutip dari Lanis & Richardson 

(2013), Proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas yaitu 

menggunakan Return on Asset (ROA). Adapun rumus untuk menghitung ROA sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

3. Pertumbuhan penjualan (X3) 

 Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran baik  atau  buruknya  tingkat  

pertumbuhan  penjualan  suatu  perusahaan. Menurut  Rosa Dewinta & Ery Setiawan 

(2016) peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan 

mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk 

melakukan praktik tax avoidance. Pertumbuhan penjualan dihitung dengan penjualan 

akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dan dibagi penjualan awal 
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periode (Swingly & Sukartha, 2015). Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan 

penjualan sebagai berikut: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
(Penjualan akhir periode − Penjualan awal periode)

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 

 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

 

 

 

No Variabel Keterangan/Pengukuran/rumus Skala 

1 
Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

Ln (Total Aset) Rasio 

2 

Profitabilita

s (X2) 

 

Rasio 

3 

Pertumbuha

n penjualan 

(X3) 

=
(Penjualan akhir periode − Penjualan awal periode)

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 Rasio  

4 
Tax 

avoidance 

(Y) 

 

Rasio 
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3.4 Metode pengumpulan data 

 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

data sekunder yang ditelusuri secara kepustakaan dan manual. Data yang diperoleh 

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang didapat dalam mengumpulkan dan 

mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang dibutuhkan. Biasanya 

berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain 

sebagainya.  

Dalam penelitian ini dokumen atau data yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2019 yang 

diperoleh dari www.idx.co.id yang merupakan situs resmi dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) serta beberapa literatur, jurnal dan penelitian terdahulu.  

3.5 Metode analisis data  

 Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis 

yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis 

dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2013 dan Statistical 

Package for Social Science (SPSS) 22.0 for Windows.  

3.5.1 Analisis statistik deskriptif  

Metode Statistik Deskriptif merupakan metode statistik yang memberikan 

gambaran terhadap variabel-variabel yang diteliti. Menurut Nasution (2017, dikutip 

dari Suryoatmono, 2004, h.18) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

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

maksimum, sum, range, kemiringan distribusi (skewnes), dan kurtosis. Statistik 

deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan data hingga menjadi informasi yang 

lebih jelas dan mudah dipahami.  

3.5.2 Uji asumsi klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan 

http://www.idx.co.id/
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dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang yaitu 

uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. 

1. Uji normalitas 

 Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016, dikutip dari Ghozali, 2006, h.110) 

uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat 

dengan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi uji 

normalitas yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal dan melihat Normal Probability Plot (P-P Plot) yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji normalitas juga dapat 

dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Menurut Selviani et al.(2018, dikutip dari 

Ghozali, 2016) jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal dan jika data 

menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukan pola distribusi normal. 

2. Uji multikolonieritas  

 Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016, dikutip dari Ghozali, 2006, h.92) 

uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi diantara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan VIF ≥ 10, nilai tersebut menunjukan adanya multikolonieritas.  

3. Uji heteroskedastisitas 

Tujuan dilakukan uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain Handayani (2018, dikutip dari Ghozali, 2011). Pada penelitian ini 
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untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas 

serta titiktitik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Selain bisa menggunakan grafik plot, pengujian dapat 

menggunakan uji glejser. Dalam uji glejser, jika nilai menunjukkan signifikansi antara 

variabel independen dengan absolute residual > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Marsono & Sari, 202).  

4. Uji autokorelasi 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi kolerasi 

antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pda periode 

t-1 (sebelumnya) (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara mendeteksi ada tidaknya autokolerasi 

dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Waston (DW Test). Apabila nilai DW 

terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokolerasi 

sama dengan nol yang berarti tidak ada gangguan autokolerasi. 

3.5.3 Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Regresi 

linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen. Model ini mengasumsikan adanya 

hubungan satu garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing – masing 

prediktornya (Arum, 2012). Menurut Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) semua data 

dianalisis dengan persamaan sebagai berikut :  

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Keterangan: 

Y = Penghindaran Pajak 

α = Intercept atau konstanta 

β = Koefisien regresi, 
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X1 = Ukuran perusahaan 

X2 = Profitabilitas perusahaan 

X3 = Pertumbuhan penjualan perusahaan 

e = Error 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan alat analisis berupa 

koefisien determinasi dan uji statistik t. 

1. 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 1 atau 0  R ²  1.  Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin 

baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati 

angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik  (Prawoto & Basuki, 2015).  

Sebuah garis regresi adalah baik jika nilai R² tinggi dan sebaliknya bila nilai R² 

adalah rendah maka mempunyai garis regresi yang kurang baik. Namun demikian, 

harus memahami bahwa rendahnya nilai R² dapat terjadi karena beberapa alasan. Nilai 

(R²) yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel  independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependen amat terbatas (Prawoto & Basuki, 2015) 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Menurut Prawoto & Basuki (2015) dalam menguji kebenaran hipotesis dari data 

sampel, statistika telah mengembangkan uji t. Uji t merupakan suatu prosedur yang 

mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan 

hipotesis. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis dibuat berdasarkan nilai 

uji statistik yang diperoleh dari data. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji T dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansinya pada taraf kepercayaan 5%. 

1. Jika nilai signifikan t < 0,05, maka hipotesis akan diterima. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. 
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2. Jika nilai signifikan t > 0,05, maka hipotesis akan ditolak. Hal ini berarti dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 


