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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang didesain

untuk untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau menganalisis pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sekaran,2003:14). Pada penelitian ini 

peneliti menguji pengaruh return on asset (ROA), leverage, ukuran perusahaan dan 

kompensasi rugi fiskal perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia terhadap tax  advoidance. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek 

penelitian adalah perusahaan konstruksi sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2015. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan konstrksi sektor perusahaan

property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

menggunakan periode penelitian 2014-2015. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dimana terdapat kriteria yang 

dapat dijadikan sampel yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan property dan real estate yang

terdaftar dan menerbitkan laporan keuangan auditan berakhir tanggal 31

Desember berturut-turut selama periode 2014-2015.

2. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah agar kriteria pengukuran nilai

mata uangnya sama.
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3. Perusahaan dengan nilai laba yang positf agar tidak mengakibatkan nilai Cash 

Effective Tax Rate (CETR) terdistorsi (Richardson dan Lanis 2007) 

4. Perusahaan tidak memiliki  nilai CETR > 1, agar tidak membuat masalah dalam 

estimasi model (Kurniasih & Sari, 2013) 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dependen dalam penelitan ini adalah tax avoidance. Sedangkan, 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah return on asset, leverage, ukuran 

perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance.  

1. Tax Avoidance 

  Pengukuran Tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model Cash 

Effective Tax Rate (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan 

arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya 

dibayarkan oleh perusahaan. Seperti yang telah dikatakan oleh Dyreng, et. al (2010) 

CETR baik digunakan unruk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh 

perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat meliahat cash flow untuk 

pembayaran pajak. Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan 

perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010). 

𝐶𝐸𝑇𝑅 =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

2. Return on Assest (ROA) 

Return on Assest adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset 

pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba, dengan  menggunakan rumus sebagai berikut. 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎(𝑅𝑢𝑔𝑖)𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

3. Leverage (LEV) 

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang 

maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Menurut Syamsuddin 

(2006:30) Debt to Total Assets Ratio (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio 

ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi 

pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Leverage diukur 

dengan total debt to total asset ratio dengan rumus sebagai berikut. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran ditunjukkan melalui logaritma natural total aktiva, karena dinilai 

bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-

proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 

2000:259). 

5. Kompensasi Rugi Fiskal  

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang 

akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0 jika 

tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi kerugian mengacu 

kepada penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013). 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan 2014-2015. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Sumber data-

data tersebut diperoleh dari situs BEI yaitu www.idx.co.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan. 

Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan dari 

tahun 2014-2015 mengenai variabel yang akan diteliti yaitu ROA, leverage, ukuran 

perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Data diperoleh melalui data situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

F. Analisis data 

  Model analisis untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

  Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran 

umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara 

melihat tabel statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk  

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

varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi 

(skewness) (Ghozali, 2006). Deskriptif data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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2. Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

a. Uji Normalitas 

  Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi apakah residual 

terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

Kolmogorov-Smirnov  adalah: 

(1) Apabila probabilitas nilai uji K-S tidak signifikan < 0,05 secara statistik maka 

Ha ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

(2)  Apabila probabilitas nilai uji K-S signifikan > 0,05 secara statistik Ha diterima, 

yang berarti data terdistribusi normal. 

  Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data secara normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2005) untuk menguji normalitas data dapat dilakukan 

dengan dua cara, yang pertama dengan melihat grafik normal probability plot dasar 

pengambilan keputusan dari tampilan grafik normal probability plot yang mengacu 

pada Imam Ghozali (2005), yaitu: 

(1)  Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model 

regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. 
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(2)  Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, 

seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi 

keberadaan multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini mengikuti salah 

satu cara menurut Ghozali (2006) yaitu dengan melihat nilai tolerance dan 

lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagia berikut:  

(1) Jika nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak 

terjadi masalah multikolinearitas.  

(2) Jika nilai tolerance tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas 10, maka 

terjadi masalah multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

  Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan Uji 

Durbin-Watson (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model 



38 
 

 
 

regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas. Problem autokorelasi 

sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Penelitian ini akan 

menggunakan Run Test dalam mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Dikatakan 

model regresi tidak terdapat autokorelasi apabila signifikansi Run Test tidak 

signifikan (lebih besar dari 0,05). Berdasarkan Ghozali (2006) kriteria pengambilan 

keputusan dalam uji Dusbin waston adalah sebagai berikut: 

0 < DW < dl : Terjadi autokorelasi 

dl ≤ DW ≤ du : Tidak dapat disimpulkan 

du < DW < 4-du : Tidak ada autokorelasi 

4-du ≤ DW ≤ 4-dl : Tidak dapat disimpulkan 

4-dl < d < 4 : Terjadi autokorelasi 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas, yaitu variance residual tetap (Ghozali, 2006). Dalam mendeteksi 

heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji gletjer. Uji gletjer ini  

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Dasar pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas yaitu: 

(1) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 kesimpulannya adalah tidak terjadi 

heteroskedasitas. 
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(2) Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 kesimpulannya adalah terjadi 

heteroskedasitas. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

  Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda 

(multiple regression) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda digunakan untuk 

memberikan penjelasan tentang aplikasi program SPSS versi 21. Dari pengolahan 

data statistik di atas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut :  

Y=𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜀 

Keterangan: 

Y  = tax avoidance (CETR) 

α  = konstanta 

X1 = Return on Assets (ROA) 

X2  = Leverage (LEV) 

X3 = Ukuran Perusahaan (SIZE) 

X4  = Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

Ε = Residual 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis goodness of fit model 

digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual. Pengukuran goodness of fit dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, 

nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2006). Penelitian ini berusaha untuk 
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menganalisis pengaruh dari variabel return on asset, leverage, ukuran perusahaan, 

dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.  

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh 

seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat 

diukur oleh nilai RSquare atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat 

variabel bebas hanya 1 saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), 

sedangkan Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. 

Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penelitian ini menggunakan 

Adjusted R-Square. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer 

disebut sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) 

merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau 

tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti mengikuti distribusi F 

yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. Apabila nilai prob. F hitung 

(ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error 

(alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi 

yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari 
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tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi 

tidak layak. 

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

  Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah 

parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi 

persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat 

atau belum. Maksud tepat disini adalah parameter tersebut mampu menjelaskan 

perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Kriteria 

Pengujian adalah:  

(1) Jika p value ≤ 0,05 maka hipotesis diterima, artinya bahwa variabel 

independen secara parsial atau individu mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

(2) Jika p value > 0,05 maka hipotesis tidak dapat diterima, artinya bahwa 

variabel independen secara parsial atau individu tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 


