
 
 

                                                                          22                        Universitas Internasional Batam 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berdasarkan pemahaman positif. Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel data, teknik pengumpulan sampel 

dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2017). 

Dilihat dari segi perkara, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

kausal komparatif karena pada penelitian ini menguji adanya hubungan sebab 

akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini juga 

dikategorikan sebagai penelitian historis karena data-data yang digunakan sebagai 

objek penelitian merupakan data entitas yang sudah pernah terjadi di masa lampau 

(Sugiono, 2017). 

  

3.2  Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

menggunakan data empiris dengan perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dari periode 2012 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan 
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sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik 

sampling purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan berbagai kriteria 

(Sugiono, 2017).  Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: 

1.   Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

menerbitkan laporan tahunan dan keuangan yang telah di audit dan 

dipublikasikan dari tahun 2012-2016. 

2.   Data yang diperlukan dalam pengukuran variabel baik pengukuran 

variabel dependen, independen dan kontrol harus tersedia. 

3.   Laporan keuangan diukur menggunakan mata uang Rupiah. Laporan 

keuangan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah, yaitu Dollar 

Amerika Serikat (USD) akan dirupiahkan dengan menggunakan kurs 

tengah BI pada akhir periode laporan keuangan yang didapatkan dari 

www.bi.go.id. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Penelitian ini menggunakan 4 jenis variabel, antara lain variabel dependen, 

variabel independen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independent dalam 

penelitian ini adalah manajemen kompensasi. Variabel moderasi Kepemilikan 

keluarga. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, return on asset, pertumbuhan 

perusahaan, intensitas modal merupakan variable kontrol. 
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3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen (indriantoro & supomo, 2013). Variabel dependen yang 

digunakan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan proses 

merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada pada jumlah 

yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2003).  

Penelitian sebelumnya (Chen et al,. 2010) mengukur Penghindaran pajak 

dengan proksi Effektive Tax Rate (ETR) yang diharapkan mampu 

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan 

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.  

Rumus yang digunakan adalah : 

 

  

 

 

3.3.2 Variabel Independen  

3.3.2.1   Komepensasi manajemen 

Kompensasi Manajemen menunjukkan upah dan kompensasi dari 

presiden direktur yang ada diperusahaan (Zulma, 2016). Skala pengukuran 

variabel ini adalah skala rasio. Remunerasi direktur diformulasikan sebagai 

berikut: 

 

Tarif Pajak Efektif =            

Beban Pajak  

Laba Sebelum Pajak  
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Kompensasi Manajemen = Nilai logaritma dari jumlah remunerasi yang diterima 

direksi 

  

3.3.3 Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi yang digunakan adalah kepemilikan keluarga. Dalam 

perkembangannya cukup beragam ukuran dan asumsi yang digunakan penelitiap 

sebelumnya dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat dikatakan 

kepemilikan keluarga yaitu ada yang menggunakan dummy maupun 

persentase,terlepas bahwa setiap ukuran memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  

(Arifin, 2003) mengukur kepemilikan keluarga berdasarkan persentase 

kepemilikan. Penelitian ini mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan 

perusahaan keluarga adalah perusahaan yang tercatat (kepemilikan >5%) dan 

bukan merupakan perusahaan publik, milik negara, dan institusi. (Anderson & 

Reeb, 2003) mengukur kepemilikan keluarga dengan beberapa cara. Salah satunya 

dengan menggunakan variabel binary (dummy) yaitu 1 jika anggota keluarga 

pendiri perusahaan merupakan dewan (board of directors) atau manajemen 

puncak (top management) dalam perusahaan, tanpa mempertimbangkan tingkat 

kepemilikan sahamnya, dan 0 selain itu.  
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3.3.4 Variabel Kontrol 

3.3.4.1  Ukuran Perusahaan 

    Ukuran perusahaan merupakan suatu perusahaan dapat diukur dengan 

melihat pada besar atau tidaknya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (kuriah 

& asyik, 2016). Dalam penelitian (Zulma, 2016) mengukur ukuran perusahaan 

menggunakan 

Ukuran Perusahaan = Log total aset perusahaan 

 

3.3.4.2  Leverage 

  Leverage yaitu tingkatan utang yang digunakan perusahaan dalam 

melakukan aktifitas operional. Dalam penelitian Zulma (2016) mengukur leverage 

menggunakan 

Lev =  Total Liabilitas   

  Total Aset 

 

3.3.3.3  Return On Assets (ROA) 

  Return on assets (ROA) merupakan alat ukur digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki 

(Darmawan & Sukartha, 2013). Dalam penelitian (Zulma, 2016) mengukur Return 

on assets menggunakan 

ROA = Laba Bersih                

 Total Aset 
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3.3.3.4  Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan merupakan bentuk asset tidak berwujud, 

cenderung meminjam kurang dari perusahaan yang memiliki aset yang lebih nyata 

karena peluang pertumbuhan tidak dapat dijamin (Mohammed et al,. 2015). 

Dalam penelitian (Zulma, 2016) mengukur pertumbuhan perusahaan 

menggunakan  

Growth = Persetase pertumbuhan dari total asset 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media 

perantara (Indriantoro & Supomo,2013). Data sekunder tersebut berupa laporan 

keuangan dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui IDX database, yaitu melalui internet 

(http://www.idx.co.id).  

 

3.5  Metode Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, metode analisis data yang akan 

digunakan adalah Analisis Regresi Panel karena penelitian bermaksud 

menyelidiki hubungan antara variabel independen dengan variabel depeden pada 

data longitudinal (gabungan antara data cross sectional dengan data time series). 

Software yang akan digunakan adalah program SPSS (Statistical Package for the 
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Social Science) versi 21 dan program Eviews 7. Langkah-langkah analisis data 

meliputi Statistik Deskriptif dan Uji Outlier dengan menggunakan SPSS, 

Pemilihan model terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman, Uji F, Uji t dan 

pengukuran Goodness of Fit Model dengan menggunakan Eviews 8. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi mentransformasikan 

data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan (Indriantoro & Supomo, 2013). Analisis statistik deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017).  

Metode ini memberikan informasi mengenai gambaran sekumpulan data 

yang akan diuji, seperti jumlah data, nilai minimum dan maksimum, nilai rata-

rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel untuk data nonkategori. 

Variabel dengan data kategori memberikan informasi mengenai jumlah frekuensi 

dan tingkat persentase untuk masing-masing kategori. 

 

3.5.2 Uji Outlier 

Uji outlier dilakukan untuk melihat apakah terdapat nilai dari data 

observasi yang menyimpang cukup jauh dari rata-ratanya sehingga dapat 

mengakibatkan data terdistribusi tidak normal (Mcclave & Sincich, 2003). 
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Outlier adalah data yang menyimpang cukup jauh dari nilai rata-rata atau 

secara nyata berbeda jauh dengan data yang lain. Adanya data outlier pada data 

akan membuat analisis menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena yang 

sebenarnya. Tujuan dari uji outlier yaitu, untuk menghilangkan nilai–nilai ekstrim 

pada hasil observasi dan menemukan residual yang menyimpang dari data-data 

yang diperoleh. Pengujian ini berguna untuk menguji apakah terdapat data yang 

menyimpang. Cara untuk mendeteksi data outlier adalah dengan menggunakan 

Studentized Deleted Residual (SDR). Hasil uji yang mempunyai data melebihi 

batas tabel yaitu 120 maka angka yang digunakan adalah lebih besar dari 1,960 

dan lebih kecil dari -1,960. Jika hasilnya menunjukkan angka diluar batasan 

tersebut, maka data dianggap menyimpang dari rata-rata dan data tidak disertakan 

untuk pengujian selanjutnya (Mcclave & Sincich, 2003). 

3.5.3  Regresi Panel 

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi 

ekonometrika adalah data panel. Data panel atau pooled data atau longitudinal 

data merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan 

mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross 

section maupun time series, data panel memiliki keunggulan terutama karena 

bersifat robust terhadap beberapa pelanggaran asumsi Gauss Markov (asumsi 

klasik analisis regresi). Pemodelan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

pada data panel disebut dengan Regresi Panel (Ariefianto, 2012). 

Ada tiga metode yang dapat digunakan pada regresi panel, sebagai 

berikut: 
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1.   Pooled Least Square (PLS) yaitu mengestimasi data panel dengan 

asumsi bahwa error regresi bersifat konstan tidak terpengaruh waktu 

maupun objek. Teknik ini efektif untuk meningkatkan presisi jika kita 

dapat mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel terikat dan 

variabel bebas adalah konstan pada periode dan objek yang digunakan 

pada analisis. 

2.   Fixed Effect Model (FEM) yaitu mengestimasi data panel dengan 

asumsi bahwa error regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) 

maupun waktu dan bersifat tetap. 

3.   Random Effect Model (REM) yaitu mengestimasi data panel dengan 

asumsi bahwa error regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) 

maupun waktu dan bersifat random. 

 

3.5.4      Pemilihan Model Terbaik 

Untuk memilih model yang sesuaidiantara Pooled Least Squares, Fixed 

Effect Model dan Random Effect Model, digunakan uji Chow dan uji Hausman. 

3.5.4.1   Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode pooled least square 

ataufixed effect model. Suatu model regresi panel dengan fixed effect model 

dikatakan layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel dependen, apabila 

nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Jika angka signifikansi lebih dari atau sama 

dengan 0,05 maka model teknik regresi data panel yang digunakan adalah pooled 

least squares (Ariefianto, 2012). 
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3.5.4.2   Uji Hausman 

Uji Hausman didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih 

apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. 

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic chi square dengan 

ketentuan jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 maka model yang tepat 

adalah model fixed effect sedangkan sebaliknya bila nilai probabilitasnya lebih 

dari 0,05 maka model yang tepat adalah model random effect. 

 

3.5.5  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi dan 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Santoso, 2012). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan regresi panel dan dilakukan dengan uji F, uji t dan uji Goodness of 

Fit Model. 

 

3.5.5.1  Uji F 

Menurut Ghozali (2001), uji F digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, sekaligus 

merupakan uji hubungan linieritas antara variabel independen terhadap dependen. 

Kriteria yang digunakan dalam uji F adalah: 

1.   Apabila angka signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau artinya 

model yang digunakan sesuai.  
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2.   Apabila angka signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruhi terhadap variabel 

dependen.  

 

3.5.5.2  Uji t 

Menurut (Ghozali, 2001), Uji t digunakan untuk menguji pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu 

model penelitian. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen mengacu pada ketentuan berikut: 

1.   Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

2.   Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

independen apabila nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,05. 

 

3.5.5.3  Goodness of Fit Model 

Kecocokan model regresi yang dihasilkan pada regresi panel dijelaskan 

melalui koefisien determinasi (R Square). Koefisien determinasi menerangkan 

persentase kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa besar 

variabel independen menjelaskan variabel dependen. R
2
 pada persamaan regresi 

rentan terhadap penambahan variabel independen, dimana semakin banyak 

variabel independen yang terlibat maka nilai R
2 

akan semakin besar. Oleh karena 

itu, digunakan adjusted R
2
 pada analisis regresi dan digunakan R

2
 pada analisis 

regresi sederhana. Nilai R
2
 berkisar antara 0-100 (Gujarati, 2003). 
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