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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-

2014. Pemilihan sampel dalam populasi ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria tertentu sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di BEI dari tahun 2010-2014. 

2. Laporan keuangan dapat diakses dari sumber data 

3. Komponen data penelitian lengkap selama periode pengamatan (pembayaran 

pajak secara kas, laba sebelum pajak, laba bersih, depresiasi, amortisasi, total 

aset, komite audit, total utang, total ekuitas, dan penjualan). 

Tabel 3.1 
Pemilihan Sampel 

 
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Perusahaan yang terdaftar 
di BEI tahun 2010-2014 

464 502 511 553 557 2587 

Laporan yang tidak dapat 
diakses dari sumber data 

52 145 151 170 175 693 

Tidak memenuhi 
karakteristik sampel 
(komponen data tidak 
lengkap selama periode 
pengamatan, tidak ada 
pembayaran pajak secara 
kas, rugi, ekuitas bernilai 
negatif) 

280 225 228 251 250 1234 

Total 132 132 132 132 132 660 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 
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Tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 660. Dengan 

demikian penelitian ini menggunakan 660 sampel penelitian yang diperoleh 

secara purposive sampling.) 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari pihak perantara atau data sudah ada sehingga peneliti tinggal 

mengumpulkannya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

dari perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Sumber data berasal 

dari IDX Statistik PIPM Semarang dan situs BEI (www.idx.co.id). 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance. Definisi 

operasional dari tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan 

meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar 

undang-undang. Tax avoidance diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate 

(CETR), yaitu pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak 

penghasilan. CETR dipilih sebagai proksi tax avoidance karena mengidentifikasi 

keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan 

perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al, 2010). Semakin besar 

CETR berarti semakin rendah tingkat tax avoidance. Rumus CETR adalah: 
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CETR =  

Keterangan: 
CETR  =  Cash Effective Tax Rate 
Pembayaran pajak   =  Pembayaran pajak secara kas 
Laba sebelum pajak  =  Laba sebelum dikurangi beban pajak penghasilan 
 

Untuk memudahkan intepretasi data hasil CETR yang sudah diperoleh dikalikan 

dengan -1. Sehingga semakin tinggi CETR, semakin tinggi tax avoidance. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari karakter eksekutif, 

komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas. Definisi operasional dari masing-masing variabel independen 

sebagai berikut:   

3.3.2.1 Karakter Eksekutif 

Karakter eksekutif adalah karakter pemimpin perusahaan yang dicirikan 

dengan risk-taking atau risk-averse. Karakter eksekutif diukur menggunakan 

risiko perusahaan yang dimiliki perusahaan, yaitu penyimpangan atau standar 

deviasi dari laba perusahaan baik yang bersifat kurang direncanakan maupun 

direncanakan. Risiko perusahaan diukur menggunakan standar deviasi EBITDA 

(Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization) dibagi total aktiva 

perusahaan (Paligrova, 2010). 

Risiko = Standar Deviasi EBITDA / Total Aktiva 

Standar Deviasi EBITDA : 
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Keterangan: 

s =Standar Deviasi 

n  = Jumlah data  

xi=EBITDA (Earning Before Income Tax, Depreciation, and 

Amortization)perusahaan i  

Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif 

perusahaan termasuk dalam kategori risk-taking atau risk-averse. Semakin besar 

risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan adalah risk-taking, 

sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan 

adalah risk-averse. 

 

3.3.2.2 Komite Audit 

Komite audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, 

yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bapepam 

LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan 

membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana 

salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai 

ketua komite audit. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit 

adalah jumlah anggta komite audit pada perusahaan. 
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Komite Audit = ∑ Komite Audit 

Keterangan : 

∑ Komite Audit= jumlah anggota komite audit 

 

3.3.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan 

yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan 

tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan 

relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. 

Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 

Ukuran perusahaan = Log (total aset) 

 

3.3.2.4 Leverage 

Leverage adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasi. Leverage diukur dengan membagi seluruh total kewajiban 

dengan ekuitas (Weston dan Copeland, 2008).  

DER =  

Keterangan: 
DER  = Debt Equity Ratio 
Liability = Total kewajiban (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang) 
Equitas = Total ekuitas 
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3.3.2.5 Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut 

berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan 

produk (Widarjo dan Setiawan, 2009). Weston dan Copeland (2008) merumuskan 

pertumbuhan penjualan sebagai berikut: 

  Salest - Sales-t 

SALES = 

Sales-t 

Keterangan: 
Sales Growth = Pertumbuhan Penjualan 
Salest = Penjualan tahun ke t 
Sales-t = Penjualan tahun t-1 
 

3.3.2.6 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Profitabilitas diukur menggunakan Return On Asset (ROA), yaitu perbandingan 

antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode. 

ROA =  

Keterangan : 
ROA =  Return On Asset 
Net Income =  Laba bersih perusahaan  
Total Asset =  Total aset perusahaan 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Metode statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan 

gambaran terhadap variable-variabel yang di teliti yaitu karakter eksekutif, komite 

audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas 

yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar 

deviasi. 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas. Penjelasan dari masing-masing uji asumsi 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data variable 

yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas untuk mengetahui apakah ada 

sampel penelitian yang merupakan jenis distribusi normal maka menggunakan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov yaitu caranya dengan melihat nilai 

signifikannya. Jika p-value > 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi 

secara normal (Ghozali, 2016). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heterokedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah 
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jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

homoskedastisitas (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji Glesjer. 

Kriteria penerimaan terlihat dari nilai signifikansinya di atas 5% yang berarti 

tidak mengandung heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu regresi linier 

berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

periode t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi apakah antar residual terdapat korelasi yang 

tinggi, salah satunya dapat dilihat dari uji Durbin-Watson (DW test). 

4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antara 

variabel independen dan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 2016). 

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleran dan varian inflation 

factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka 

terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut 

harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias. 

 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis penelitian maka digunakan analisis regresi 

linier berganda, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lebih 
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dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model persamaan 

regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e 

Keterangan: 

Y =  Tax avoidance yang diproksikan dengan CETR 
β0 =  Konstanta 
β1... β6 =  Nilai beta dari masing-masing variabel independen 
X1 =  Karakter eksekutif yang diproksikan dengan (SD EBIDTA/total aset) 
X2 =  Komite audit yang diproksikan dengan jumlah komite audit 
X3 =  Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan log total aset 
X4 =  Leverage yang diproksikan dengan DER 
X5 =  Pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan {(salest – salest-1)/ 

salest-1)} 
X6 =  Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 
e =  Error 

 

  

1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

dalam menjelaskan variable independen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, 

jika  R2 = 0 maka tidak ada hubungan antara variable independen dengan 

variable dependen, nilai yang mendekati 1 maka variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen, sedangkan jika R2 =1 maka suatu hubungan yang 

sempurna. Apabila variable bebas lebih dari 2 maka dapat menggunakan 

adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 
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2. Uji F (signifikansi model simultan) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan signifikan tingkat 0,05 atau α = 5%. Penolakan atau penerimaan 

hipotesis ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Nilai p<0,05 berarti karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, 

leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

tax avoidance secara simultan.  

b. Nilai p>0,05 berarti karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, 

leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance secara simultan. 

 

3. Uji t (signifikansi model parsial) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan signifikan tingkat 0,05 atau α = 5%.  

Kriteria Penerimaan Keterangan 
β1≠0 dan p<0,05 H1 diterima 
β2≠0 dan p<0,05 H2 diterima 

β3≠0 dan p<0,05 H3 diterima 

β4≠0 dan p<0,05 H4 diterima 

β5≠0 dan p<0,05 H5 diterima 

β6≠0 dan p<0,05 H6 diterima 

 

 

 


