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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel 

yang lainnya. Variabel pada penelitian ini terdiri dari tax avoidance sebagai 

variabel dependen, leverage sebagai variabel independen dan good corporate 

governance sebagai variabel moderasi. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek indonesia (BEI) periode tahun 2016. Pada penelitian ini teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dengan 

berdasarkan kriteria: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit 

selama 2016 

3. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak mengalami kerugian pada 

tahun 2016 

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria 

pengukuran mata uangnya sama 

5. Perusahaan manufatur yang bukan dibidang produksi rokok 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance dan variabel 

independen dalam penelitian ini adalah leverage serta variabel moderasi pada 

penelitian ini yaitu good corporate governance. 

Adapun definisi operasional dan pengukuran dari setiap variabel di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Dalam mengukur penghindaran pajak ini kita dapat menggunakan 

metode pengukuran Effective Tax Rate (ETR). ETR sendiri yaitu ukuran 

hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur 

efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba 

setelah pajak yang tinggi (Mulyati et al., 2016). Menggunakan effective 

tax rate dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan 

laba buku dengan laba fiskal yang dirumuskan sebagai berikut: 

ETRit  = 
             

                    
 

2. Leverage 

Definisi leverage yaitu rasio yang mengukur sejauh mana 

perusahaan perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (Brigham 

dan Houston, 2007). Rumus untuk mengukur leverage perusahaan dapat 

digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio = 
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Keterangan: 

Debt to Equity Ratio  : Rasio utang terhadap modal 

Total Liabilities  : Total Utang  

Total Equity   : Total Ekuitas 

3. Good Corporate Governance 

Dalam mengukur good corporate governance peneliti 

menggunakan metode indeks dengan beberapa indikator. Untuk 

mengukur dengan indeks tersebut digunakan rumus: 

GCG =  
                        

               
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Adapun data-data tersebut 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id 

E. Teknik perolehan data 

Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang 

dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi. 

Teknik dokumentasi sendiri merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

F. Teknik Analisis Data  

Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Sebelum menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hal yang 

harus diwajibkan untuk menggunakan analisis regresi berganda adalah data 
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penelitian harus bebas dari uji asumsi klasik (Basuki dan Prawoto, 2016). Uji 

asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. 

Persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 

TAV= α +   DER +   GCG +   DER*GCG+ e 

Keterangan: 

TAV : Tax Avoidance 

a   : Konstanta 

DER  : Debt to Equity Ratio 

GCG  : Good Corporate Governance 

E  : Residual / Eror 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriprif bertujuan untuk mendiskripsiskan suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi masing-

masing variabel yaitu leverage, good corporate governance, dan tax 

avoidance. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Basuki dan Prawoto (2016) yaitu merupakan 

suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidaknya. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih dari α=0,05 

maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas signifikan 
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kurang dari nilai α=0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Unruk 

mengetahui apakah nilai distribusi tersebut normal atau tidaknya kita dapat 

melakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang 

memabndingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2011). 

3. Uji Heteroskedatisitas 

Tujuan dari melakukan uji heteroskedastissitas yaitu untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Basuki dan Prawoto, 2016). Jika 

varian dari residual satu pengamatan yang lain tersebut tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau bukan heteroskedastisitas. 

Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik scatterplot. Jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). 
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4. Uji Multikolinieritas 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Basuki dan Prawoto, 2016). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai 

toleran serta nilai variance inflation factor (VIF). Nilai toleran yang rendah 

sama saja dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukkan ada kolinearitas 

yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 

atau sama dengan nilai VIF di atas 10. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t) 

Uji t digunakan sebagai alat untuk menguji signifikasi variabel independen 

(X) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Y) (Priyatno, 

2012). Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah hubungan 

antara variabel X benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Y (Tax Avoidance) secara parsial atau terpisah (Ghozali, 2011). 

Adapun uji t dapat dihitung dengan rumus (Suharyadi, 2004):  

t-hitung = 
   

  
 

keterangan: 

t-hitung  = besarnya t-hitung 

b  = koefisien regresi 

Sb = standar error 
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Menurut Priyatno (2012) perhitungan uji t ini adalah dengan 

membandingkan nilai t tabel dengan t hitung dimana kriteria pengujiannya 

adalah: 

a. Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ha diterima dan Ha ditolak 

b. Jika –t hitung ˂ -t tabel atau t hitung ˃ t tabel, maka Ha ditolak dan Ha 

diterima 

Dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05), maka hipotesis dapat 

diuji dengan angka signifikansi tersebut dan kriteria pengujiannya 

adalah (Priyatno, 2012): 

a. Jika signifikansi ˃ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Jika signifikansi ˂ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Nilai    adalah antara nol dan satu, dimana 

apabila nilai koefesien determinasi ini hasilnya kecil maka mengindikasikan 

adanya keterbatasan kemampuan menjelaskan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati angka satu 

maka ini artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). Secara umum koefisien determinasi untuk data time series (runtun 

waktu)  biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi (    yang tinggi, 

sedangkan koefisien determinasi (    untuk data crossection (data silang) 
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relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan (Ghozali, 2011).  

c. Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) berbeda dengan metode analysis 

sub-kelompok karena pada metode ini menggunakan menggunakan 

pendekatan analitik yang mempertahankan intergritas sample dan 

memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 

2011). Ghozali mengatakan untuk menggunakan MRA dengan satu variabel 

independen (X), maka kita harus membandingkan tiga persamaan regresi 

untuk menentukan jenis variabel moderator. Ketiga persamaan tersebut yaitu: 

Yi = α + β1Xi + ε (10.4) 

Yi = α + β1Xi + β2Zi + ε (10.5) 

Yi = α + β1Xi + β2Zi + β3Xi * Zi + ε (10.6) 

Jika persamaan (10.5) dan (10.6) tidak berbeda signifikan atau (β3 = 0; β2 

≠ 0) maka Z bukanlah variabel moderator, akan tetapi sebagai variabel 

prediktor (independen) lihat kuadran 1. Variabel Z merupakan variabel pure 

moderator (kuadran 4), maka persamaan (10.4) dan (10.5) tidak berbeda, 

tetapi harus berbeda dengan persamaan (10.6) atau (β2 = 0; β3 ≠ 0). Variabel 

Z merupakan variabel quasi moderator (kuadran 3) jika persamaan (10.4), 

(10.5) dan (10.6) harus berbeda satu dengan lainnya atau (β2 ≠ β3 ≠ 0). 


