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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan laporan tahunan 

semua perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2010-2016. Teknik Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dari 

populasi menggunakan suatu kriteria tertentu (Hartono, 2013) 

Kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2010-2016 

2. Laporan keuangan perusahaan yang menggunakan mata uang dalam satuan 

rupiah 

3. Laporan keuangan yang dapat diakses dari sumber data 

4. Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik sampel (komponen data yang 

diperlukan lengkap selama periode pengamatan) 

Tabel 3.1 Daftar Sampel 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Jumlah perusahaan 

yang terdaftar di 

393 418 442 471 494 512 526 3256 
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BEI pada tahun 

2010-2016 

Laporan keuangan 

perusahaan yang 

tidak menggunakan 

mata uang dalam 

satuan rupiah 

(18) 

 

(20) 

 

(67) (67) (75) (79) (88) (414) 

Laporan keuangan 

yang tidak dapat 

diakses/tersedia dari 

sumber data 

(27) (18) (15) (32) (29) (35) (21) (177) 

Tidak memenuhi 

karakteristik sampel 

(komponen data 

yang diperlukan 

tidak lengkap 

selama periode 

pengamatan) 

(84) (94) (73) (70) (71) (99) (115) (606) 

Jumlah sampel 264 286 287 302 319 299 302 2059 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

data yang sudah ada sehingga peneliti hanya mengumpulkannya. Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2016. Sumber data berasal dari situs BEI 

(www.idx.co.id). 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data 

arsip. Dalam pengambilan data sekunder, teknik data yang digunakan adalah teknik 

pengumpulan data di basis data (Hartono, 2013). 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Penghindaran Pajak 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Definisi 

operasional dari penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan yang dilakukan 

secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan 

secara optimal seperti pemotongan-pemotongan yang diperkenankan hal-hal yang 

belum diatur oleh peraturan perpajakan (Suandy, 2014). penghindaran pajak diukur 

menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu pembayaran pajak perusahaan 

secara kas yang dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (Dyreng et 

http://www.idx.co.id/
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al., 2010). CETR dipilih karena dapat mengidentifikasikan keagresifan perencanaan 

pajak perusahaan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et 

al,. 2010). Apabila CETR yang dihasilkan semakin kecil maka penghindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan akan semakin besar, sebaliknya apabila CETR yang 

dihasilkan semakin tinggi maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Untuk 

menyesuaikan dengan hipotesis yang telah di rumuskan maka perhitungan dikali minus 

satu. 

Rumus Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah: 

CETR =
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 𝑥 (−1) 

Keterangan: 

CETR   = Cash Effective Tax Rate 

Pembayaran pajak = pembayaran pajak secara kas 

Laba sebelum pajak = laba sebelum dikurangi beban pajak penghasilan 

 

3.3.2. Adopsi IFRS 

Adopsi IFRS terbentuk pertama kali oleh International Accounting Standards 

Committee (IASC). IFRS bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus 

meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dengan mudah. 

Adopsi IFRS akan membuat laporan keuangan mempunyai dasar basis yang sama. 

PSAK yang di adopsi dari IFRS berjumlah enam dan dapat memberikan pengaruh 

terhadap perpajakan. 
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Konvergensi IFRS diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu 

memberikan nilai 1 pada periode sesudah dilakukannya Adopsi IFRS dan nilai 0 jika 

sebelum konvergensi IFRS. 

 

3.3.3. Proporsi Komisaris Independen 

Proporsi komisaris independen diproksikan sebagai presentase dewan 

komisaris independen yang ada didalam perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2008). 

Jumlah komisaris independen didalam perusahaan diharuskan sebanyak 30% dari 

jumlah dewan direksi perusahaan. 

Proporsi komisaris independen dirumuskan sebagai berikut: 

proporsi komisaris independen =  

jumlah
 komisaris independen

jumlah seluruh 
dewan komisaris

  

 

3.3.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran 

perusahaan diukur menggunakan logaritma dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Total aset digunakan 

sebagai dasar perhitungan karena nilai total aset perusahaan lebih besar dibandingkan 

variabel lain. 

Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut: 

   Ukuran perusahaan = Log (total aset) 
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3.3.5. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan mejelaskan seberapa lama perusahaan dapat bersaing dalam 

dunia bisnis. Perusahaan yang lebih lama bersaing dalam dunia bisnis sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin memiliki pengalaman yang lebih 

terhadap praktik penghindaran pajak.  

Rumus untuk Umur perusahaan adalah: 

 Umur Perusahaan = Log (Tahun penelitian – Tahun Berdiri) 

 

3.3.6. Capital Intensity 

 Capital intensity menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi 

pada aset tetap maupun persediaan. Sebuah perusahaan yang memliki aset tetap dengan 

jumlah yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak karena aset tetap memiliki 

beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak.  

Rumus untuk Capital intensity adalah: 

𝐶𝐼 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan: 

CI    = Capital Intensity 

Total aset tetap = Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

Total aset  = Semua aset yang dimiliki oleh perusahaan 
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3.3.7. Tahun Pembanding 

Tahun pembanding adalah variabel dummy yang digunakan dalam penelitian 

ini. Variabel ini dgunakan untuk melihat apakah data yang digunakan dipengaruhi oleh 

waktu. Tahun yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah tahun 2016 dimana 

menjadi tahun terakhir sampel penelitian ini. 

 

3.4. Metode Analisis Data atau Uji Hipotesis 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda hal yang pertama dilakukan adalah 

Uji Asumsi Klasik. Uji ini dilakukan untuk memastikan dalam penelitian ini tidak ada 

masalah dengan multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas dan autokorelasi. 

Selanjutnya, Apabila asumsi klasik sudah terpenuhi akan dilakukan uji hipotesis 

penelitian. 

 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah sebuah analisis yang digunakan untuk 

memberikan gambaran dari variabel yang diteliti yaitu adopsi IFRS, kompensasi 

eksekutif, ukuran perusahan, umur perusahaan, capital intensity yang meliputi rata-

rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range. 
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3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasi ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji 

normalitas, dan uji autokorelasi. Penjelasan dari masing-masing uji asumsi klasik 

adalah sebagai berikut: 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui jika data yang diambil merupakan 

gambaran dari fenomena yang dihadapi. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-smirnov. Data penelitian akan dikatakan normal jika memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 (Murniati et al., 2013) 

 

3.4.2.2.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan cara menghitung koefisien 

korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas 

(Murniati et al., 2013). Uji multikolinearitas ini memiliki patokan agar variabel 

dianggap bebas dari multikolinearitas yaitu nilai VIF (variance inflation factor). Jika 

nilai VIF<10 dan nilai tolerance tidak lebih dari 1. (Murniati et al., 2013). 

 

3.4.2.3.Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

keberagaman pada eror yang muncul pada suatu regresi. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan menggunakan Uji Glejser. Variabel dinyatakan bebas dari 
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heteroskedastisitas jika memiliki nilai Durbin Watson berada pada dU < DW < (4-dU) 

(Murniati et al., 2013) 

 

3.4.2.4.Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengobservasi dalam 

satu variabel korelasi ini terjadi antar waktu ataupun antar individu. Uji autokorelasi 

ini digunakan untuk menguji data time series. Pengujian ini menggunakan Durbin 

Watson. Data akan dikatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai signifikansi < 0,05 

(Murniati et al., 2013) 

 

3.4.3. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi menunjukan seberapa jauh model dalam menejelaskan 

variabel independen. Nilai R2 yang dihasilkan berkisar 0 sampai 1, jika nilai R2 yang 

dihasilkan sama dengan nol (R2 = 0) maka tidak ada hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Jika nilai R2 yang dihasilkan mendekati angka 1 

maka hampir variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan jika 

nilai R2 = 1 maka hubungan antar variabelnya sempurna. Adjusted R2 dapat digunakan 

sebagai koefisien determinasi apabila variabel independen yang digunakan lebih dari 2 

variabel (Murniati et al., 2013). 
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3.4.4. Pengujian Hipotesis 

 Dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan, peneliti menggunakan 

metode analisis regresi berganda, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Model 

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

PENG_PAJAK = β0 + β1IFRS - β2PROPORSI + β3UMUR + β4UKURAN + 

β5CAPITAL + β6TAHUN_2013 + β7TAHUN_2014 + 

β8TAHUN 2015 + e 

Keterangan: 

PENG_PAJAK =  Penghindaran pajak yang diukur melalui CETR 

β0   =  Konstanta 

β1…β8   = Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

IFRS   =  Adopsi IFRS yang diukur melalui variabel dummy 

PROPORSI                =  Proporsi komisaris independen yang diukur melalui 

jumlah komisaris independen dibandingkan dengan 

jumlah seluruh dewan komisaris 

UMUR =  Umur perusahaan yang diukur melalui logaritma tahun 

peneliti dikurangi tahun Berdiri 

UKURAN                   =  Ukuran perusahaan yang diukur melalui logaritma total 

aset 

CAPITAL               =    Capital intensity yang diukur melalui aset tetap 

dibandingkan dengan total aset perusahaan 
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TAHUN_2013 = Tahun pembanding 2013 

TAHUN_2014 = Tahun pembanding 2014 

TAHUN_2015 = Tahun pembanding 2015 

e    =  error 

 

3.4.5. Uji t (signifikansi individual) 

 Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individu. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 

jika lebih kecil dari pada α berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini menggunakan signikansi tingkat 0,05 atau α = 

5%.(Murniati et al., 2013) 

 Penolakan atau penerimaan hipotesis ini dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Nilai p<0,05 berarti adopsi IFRS berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara 

parsial. 

2. Nilai p<0,05 dan koefisien beta bernilai positif berarti ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara 

parsial. 

3. Nilai p<0,05 dan koefisien beta bernilai negative berarti proporsi komisaris 

independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial. 

4. Nilai p>0,05 berarti adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

secara parsial 
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5. Nilai p>0,05 dan koefisien beta tidak positif berarti ukuran perusahaan, umur 

perusahaanm dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

6. Nilai p>0,05 dan koefisien beta tidak negatif berarti proporsi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

3.4.6. Uji Model Fit (Simultan) 

 Uji model fit ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan 

sesuai untuk memprediksi variabel dependen. Jika nilai yang ditampilkan sama dengan 

atau kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima sedangkan apabila nilai yang 

ditampilkan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 


