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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2012-2016. Sektor manufaktur dipilih dengan alasan bahwa aktivitas 

usaha secara menyeluruh, mulai dari pembelian bahan baku, mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi atau setengah jadi hingga tahap penjualan terkait dengan 

perpajakan. Selain itu, sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan 

pajak terbesar bila dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga diharapkan, 

perusahaan manufaktur dapat mencerminkan perusahaan di sektor lainnya 

(Dewinta et al, 2016).  

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian yang dikutip dari 

Kompas.com, pada tahun 2018, penerimaan pajak dari sektor ini tumbuh 17,1 % 

dan mencapai tingkat 31,8 %. Sektor manufaktur merupakan penyumbang PDB 

Nasional sebesar 22 % dan mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai 

penyetor pajak. PPH dari sektor non-migas juga dicatat mencapai Rp 596,89 triliun 

dari realisasi penerimaan pajak tahun 2017 yaitu Rp 1,151 triliun 

(https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/211727326/kemenperin-industri-

manufaktur-penyumbang-pajak-terbesar).  

Meskipun dapat disimpulkan adanya kepatuhan pajak di sektor manufaktur, 

namun data Kementerian Keuangan tahun 2018 mencatat bahwa penerimaan 
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perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun dan mencapai target realisasi sebesar 91%. 

Meskipun target realisasi sudah cukup baik, namun realisasi ini melenceng dari 

target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.450,9 triliun. Hal ini menunjukkan, bahwa 

masih ada tren penghindaran pajak yang terjadi 

(https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-

perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun).  Selain itu, rasio pajak terhadap PDB (tax 

to GDP ratio) pada tahun 2011 menunjukkan angka 10,78%. Angka ini di bawah 

rata-rata tax ratio yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar 15%. Hal ini 

menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak.  

 Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor 

manufaktur menunjukkan tren positif sebagai kontributor pajak tertinggi, namun 

ketika berbicara mengenai rasio pajak, hal ini tidak ada artinya karena masih 

terdapat penghindaran pajak di Indonesia.  Oleh karena itu, sektor manufaktur 

dipilih supaya dapat mencerminkan sektor lainnya. Apabila sektor manufaktur 

terindikasi penghindaran pajak, maka sektor non-manufaktur pun memiliki indikasi 

yang sama, dilihat dari kontribusi pajak mereka yang rendah.  

Metode yang digunakan untuk penetapan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Pengambilan sampel dengan metode ini dilakukan dengan 

menetapkan karakteristik atau kriteria tertentu. Atau dapat dikatakan, pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, di mana terdapat beberapa 

syarat atau kriteria yang harus dipenuhi sampel (Sugiyono, 2004). Berikut adalah 

beberapa kriteria yang ditetapkan peneliti dalam pengambilan sampel: 
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1) Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2012-2016.  

2) Laporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember.  

3) Laporan keuangan perusahaan dapat diakses. 

4) Perusahaan memiliki komponen data penelitian lengkap yang berkaitan 

dengan variabel penelitian, di antaranya adalah pembayaran pajak, laba 

sebelum pajak, KAP yang mengaudit, kepemilikan saham oleh institusi, 

total aktiva dan rasio likuiditas.  

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel  

KETERANGAN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Perusahaan sektor 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

selama tahun 2012-

2016 

137 140 142 142 150 711 

Laporan keuangan 

tidak berakhir tanggal 

31 Desember 

(2) (2) (1) (4) (7) (16) 

Laporan keuangan 

perusahaan tidak 

dapat diakses. 

(2) 0 (1) 0 (1) (4) 

Perusahaan tidak 

memiliki komponen 

data penelitian 

lengkap  

(13) (13) (10) (13) (18) (49) 

TOTAL SAMPEL 120 125 130 125 124 624 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 
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3.2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang didapat peneliti dari melalui media perantara 

(diperoleh atau dicatat pihak lain). Data didapatkan melalui laporan tahunan 

perusahaan periode 2012-2016 serta laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 

2012-2016 yang diakses dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) dan 

website resmi perusahaan terkait. Selain itu, data perusahaan yang tergabung ke 

dalam industri manufaktur serta data perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2012-2016, menggunakan data yang berasal dari factbook.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan alat penelitian berupa 

model-model dengan hasil berupa angka-angka, yang kemudian hasilnya dijelaskan 

atau diinterpretasikan ke dalam bentuk uraian.  

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan cara yang digunakan untuk 

mengukur variabel yang dipakai dalam penelitian secara singkat dan jelas. 

Penelitian ini akan menggunakan variabel dependen dan variabel independen.  

3.3.1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel terikat, di mana variabel ini 

dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah tax avoidance atau penghindaran pajak.  

http://www.idx.com/
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 Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, dengan tidak melanggar 

hukum yang berlaku, namun memanfaatkan kelemahan hukum, sehingga dianggap 

legal. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan bersifat legal, karena 

perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, namun dari sisi pemerintah, negara 

akan dirugikan, karena pendapatan dari sektor pajak akan berkurang.  

   Tax avoidance diukur menggunakan proksi Cash ETR (cash effective tax 

rate). CETR menggambarkan persentase total atau jumlah kas yang dibayarkan 

untuk pajak, dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Menurut Dyreng, et al 

(2010), pengukuran tax avoidance dengan menggunakan Cash ETR (cash effective 

tax rate) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak 

perusahaan. Pembayaran pajak secara kas, tidak terpengaruh adanya perubahan 

estimasi seperti estimasi piutang tak tertagih. Dengan menggunakan kas, proksi ini 

lebih aman digunakan.  

 Pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang sebaiknya dipenuhi 

sebelum tenggat waktu, dan umumnya, pajak dibayarkan secara kas, sehingga 

digunakan pengukuran CETR ini. Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur 

CETR: 

 

  Keterangan: 

  CETR  = cash effective tax rate 

  Cash tax paid = pembayaran pajak secara kas yang dibayarkan pertahun 

 Pre-tax income= laba sebelum dikurangi beban pajak penghasilan 

CETR= 
cash tax paid 

pre-tax income 
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 Semakin besar nilai CETR, mengindikasikan rendahnya tingkat tax 

avoidance.  

3.3.2. Variabel Independen  

 Variabel independen atau variabel bebas, merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah ukuran KAP, kepemilikan institusional, intensitas modal dan 

likuiditas. Definisi operasional variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

3.3.2.1. Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika 

auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan dan ditemukan pelanggaran atau 

kesalahan material dan dilaporkan dalam laporan auditan (Maharani dan Suardana, 

2014:529). Kualitas audit biasa diukur menggunakan ukuran KAP. KAP Big 4 

(Price WaterHouse Coopers, Ernst and Young, Deloitte Touche Thomatsu, dan 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler) akan menunjukkan kualitas audit yang tinggi, 

dan dapat menemukan pelanggaran atau kesalahan terkait pajak perusahaan, 

dibandingkan dengan KAP non Big 4, karena adanya perbedaan kualitas 

kompetensi dan keahlian yang dimiliki.  

Penelitian terhadap kualitas audit akan menggunakan variabel dummy, di 

mana perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big 4 akan diberi nilai 0, sedangkan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 akan diberi nilai 1.  

Berikut ini adalah daftar KAP lokal yang berafiliasi dengan KAP Big 4 

menurut data dari Kementerian Keuangan (2015): 
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1) Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan Tanudiredja, 

Wibisana & Rekan. 

2) Deloitte Touche Thomatsu berafiliasi dengan Osman Bing Satrio 

& Rekan.  

3) Ernst and Young berafiliasi dengan Purwantono, Suherman & 

Surja. 

4) KPMG berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja. 

 

3.3.2.2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi di luar  perusahaan. Menurut Sari (2014), kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institutusi keuangan, 

institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. 

Sedangkan menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.  

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara 

jumlah saham beredar yang dimiliki pihak institusi terhadap total saham yang 

beredar di perusahaan secara keseluruhan. Berikut rumus untuk menghitung 

kepemilikan institusional: 

KI= 
Proporsi saham institusi 

Jumlah saham beredar 
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3.3.2.3. Capital Intensity 

Capital intensity atau intensitas modal, merupakan rasio yang mengukur 

dengan membandingkan nilai buku jumlah aset tetap bersih (properti, peralatan, 

mesin) dengan jumlah aset perusahaan. Intensitas modal merupakan salah satu 

kebijakan manajemen atau keputusan keuangan di mana perusahaan berinvestasi 

dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dengan keputusan keuangan seperti ini, akan 

menggunakan biaya depresiasi aset tetap sebagai alat pengurang laba perusahaan, 

sehingga laba kena pajak yang harus dibayarkan akan berkurang juga (Muzakki, 

2015) Perusahaan dengan rasio intensitas modal yang tinggi akan memiliki tingkat 

pajak efektif (effective tax rate) yang rendah. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur rasio intensitas modal adalah: 

CAP.INT= 

Total aset tetap bersih 

(setelah dikurangi depresiasi) 

Total aset  

 

3.3.2.4. Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan rasio likuiditas 

tinggi, mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat, 

serta lancarnya arus kas perusahaan. Dengan keadaan tersebut, perusahaan 

dipastikan dapat memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk kewajiban pajak. 

Hanafi dan Halim (2012:75) mendefisinikan likuiditas sebagai ukuran kemampuan 

likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan 

terhadap utang lancarnya. Berikut ini adalah rumus untuk mengukur likuiditas: 
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3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel pelengkap yang bertujuan untuk 

melengkapi atau mengkontrol hubungan kausalnya sehingga model empiris yang 

didapatkan lebih lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol bukan merupakan 

variabel utama yang diteliti dan diuji, melainkan lebih ke variabel lain yang 

memiliki efek pengaruh (Jogiyanto, 2013). Berikut adalah variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini:  

3.3.3.1. Independensi Dewan Komisaris  

Komisaris merupakan individu yang bertugas mengawasi, baik secara 

umum maupun secara khusus sesuai dengan anggaran dasar, dan memberi nasihat 

atau masukan kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan pihak 

yang netral, tidak berafiliasi atau tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan 

dengan direksi, komisaris, maupun pemegang saham pengendali, serta tidak 

menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik 

(Pohan, 2008). Jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari 

keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen juga perlu 

memahami Undang-Undang serta peraturan tentang pasar modal, dan diusulkan 

oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam 

RUPS. Variabel proporsi dewan komisaris dalam penelitian ini akan diukur 

menggunakan proksi presentase dewan komisaris independen yang terdapat di 

suatu perusahaan.  

Likuiditas= 
Total aktiva lancar 

Total hutang lancar 
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3.3.3.2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan 

suatu perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil dan dapat dilihat dari 

berbagai cara, yaitu dari total aktiva yang dapat dimiliki perusahaan, rata-rata 

tingkat penjualan, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Perusahaan dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 ukuran, yaitu large firm, medium dan small. Ukuran 

perusahaan ditunjukkan dengan logarithm total asset. Proksi ini dinilai memiliki 

tingkat kestabilan bila dibandingkan proksi lainnya serta memiliki kesinambungan 

antar periode (Yogiyanto 2007dalam Dewinta et al, 2016) 

 

  Ukuran Perusahaan = Log of Total Assets 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan Uji Hipotesis, model regresi 

yang digunakan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan Uji Asumsi 

Klasik. Uji Asumsi Klasik dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data 

yang digunakan telah terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, bebas 

multikolinearitas, dan bebas autokorelasi. Apabila Uji Asumsi Klasik telah 

∑ anggota Komisaris Independen

∑ anggota Dewan Komisaris

Independensi 

Dewan Komisaris =
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terpenuhi, maka model penelitian dapat dipakai sebagai alat penelitian (Ghozali, 

2013).  

 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu 

data penelitian terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu variabel kualitas 

audit, kepemilikan institusional, intensitas modal, likuiditas, independensi dewan 

komisaris, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, yang dapat dilihat lewat 

angka mean, minimum, maksimum, varian, sum, range, kurtosis, kemencengan 

distribusi dan standar deviasi.  

3.4.2.  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui dan menguji, apakah 

model regresi yang digunakan telah layak atau belum. Pengujian dengan 

menggunakan uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis, dan harus 

memenuhi uji asumsi klasik.  

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data yang 

digunakan dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang akan digunakan dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Ada dua 

cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal, yakni menggunakan 

uji statistik dan analisis grafik (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-smirnov. Pengujian normalitas data dengan 

menggunakan Kolmogorov-smirnov dilakukan dengan cara melihat nilai 
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signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan dengan Kolmogorov-sminov 

adalah: 

1. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) atau nilai p-value menunjukkan hasil 

kurang dari 0,05 maka H0 akan ditolak, yang menunjukkan bahwa 

data tidak terdistribusi secara normal. 

2. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) atau nilai p-value menunjukkan hasil 

lebih dari 0,05 maka H0 akan diterima, yang menunjukkan bahwa data 

telah terdistribusi secara normal.  

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 

2016). Untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antar variabel atau tidak, dilihat 

dari hasil nilai toleran dan nilai VIF (variance inflation factor). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai yang menunjukkan adanya 

multikolinearitas di dalam suatu model regresi adalah nilai tolerance sebesar <0,10 

dan nilai VIF >10. Apabila suatu model regresi telah mengandung 

multikolinearitas, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi, agar 

hasil yang didapatkan tidak bias.  

3.4.2.3. Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah dalam suatu model regresi linier antara residual pada periode t dengan 

residual pada periode t-1 (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik tentu saja bebas 



46 
 

 
 

dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk menguji terdapat autokorelasi atau 

tidak, digunakan pengujian Durbin-Watson (DW Test). Apabila angka DW bernilai 

di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif, nilai DW antara -2 sampai +2 artinya 

tidak terdapat autokorelasi, sedangkan nilai DW dibawah -2, berarti terdapat 

autokorelasi positif (Ghozali, 2016). Selain uji DW, pengujian autokorelasi juga 

dapat dilakukan dengan run test, di mana bila di antara residual tidak terdapat 

autokorelasi, artinya residual dikatakan acak atau random. Hipotesis run test adalah 

apabila nilai signifikansi kurang dari 5%, maka residual tidak random, atau terjadi 

autokorelasi. Dan apabila nilai signifikansi lebih dari 5%, maka residual random atau 

tidak terjadi autokorelasi antar variabel.  

3.4.2.4. Uji Heteroskesdastisitas 

Pengujian heteroskesdastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya dalam sebuah model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya tetap ada, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan bila 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Cara untuk mengetahui 

adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, dan 

dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya (ABS_RES). Apabila nilai signifikansi regresi antara variabel 

independen dengan absolut residual memiliki nilai >0,05 atau 5%, maka data bebas 

dari heteroskedastisitas. 
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3.4.3. Pengujian Hipotesis  

3.4.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan apakah jawaban teoritis 

yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang telah 

dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Untuk menguji hipotesis 

penelitian, peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen serta variabel kontrol yang memiliki jumlah lebih 

dari satu, terhadap satu variabel dependen. Model persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah: 

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

Keterangan model regresi: 

Y = Variabel Dependen, yaitu tax avoidance yang diproksikan dengan CETR 

α = Konstanta 

β1-6 = Koefisien Regresi  

X1-4 = Variabel Independen 

X5-6  = Variabel Kontrol 

X1 = Kualitas Audit, yang diproksikan dengan ukuran KAP Big 4 dan non  

X2 = Kepemilikan Institusional 

X3 = Intensitas Modal  

X4 = Likuiditas 

X5 = Independensi Dewan Komisaris 

X6 = Ukuran Perusahaan 

e = Error  

3.4.3.2. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian ini dilihat dari nilai 
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signifikansi 0,05 atau α =5%. Berikut adalah kriteria penolakan atau penerimaan 

hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Nilai Sig atau p-value <0,05 berarti bahwa H0 ditolak dan menerima Ha, 

yang memberi arti pula bahwa semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh pada variabel dependen. Atau dapat 

dikatakan, variabel kualitas audit, kepemilikan institusional, intensitas 

modal dan likuiditas berpengaruh pada tax avoidance secara simultan.  

2. Nilai Sig atau p-value >0,05 berarti bahwa H0 diterima dan menolak Ha. 

Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya, variabel kualitas 

audit, kepemilikan institusional, intensitas modal dan likuiditas tidak 

berpengaruh pada tax avoidance secara simultan.  

3.4.3.3. Uji Koefisien Determinasi Multiple (R2) 

Koefisien Determinasi R2 digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

seberapa jauh model dalam menjelaskan variabel-variabel independen (X) dalam 

menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-

1. Ketika nilai adjusted R2 negatif, itu artinya nilai R2 = 0, memiliki arti bahwa 

variabel variabel independen sangat terbatas untuk menjelaskan variabel dependen. 

Apabila nilainya mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir 

semua informasi untuk menjelaskan variabel dependen. Dan apabila nilai R2 = 1, 

maka dikatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen. Apabila variabel independen di dalam penelitian berjumlah lebih dari 2, 

maka dapat menggunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi.  
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3.4.3.4. Pengujian secara Parsial (Uji T) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam 

penelitian terhadap variabel dependen secara parsial atau secara individual. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 atau α =5%. 

Berikut ini adalah perumusan hipotesisnya: 

1. Ho : μ = 0: tidak terdapat pengaruh antara kualitas audit yang 

diproksikan dengan ukuran KAP, kepemilikan institusional, intensitas 

modal, likuiditas, dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan 

terhadap tax avoidance. 

2. Ha : μ ≠ 0 : terdapat pengaruh antara kualitas audit, kepemilikan 

institusional, intensitas modal, likuiditas, dewan komisaris independen 

dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 

Kriteria penolakan atau penerimaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Nilai Sig atau p-value <0,05 berarti bahwa H0 ditolak dan menerima Ha, 

yang memberi arti pula bahwa semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh pada variabel dependen.  

2. Nilai Sig atau p-value >0,05 berarti bahwa H0 diterima dan menolak Ha. 

Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

 

 

 

 


