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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. 

Alasan memilih perusahaan property dan real estate karena penelitian 

sebelumnya sudah banyak menggunakan perusahaan manufaktur sehingga 

penelitian ini memilih perusahaan property dan real estate yang masih sedikit 

digunakan dalam penelitian mengenai penghindaran pajak.  

Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik purposive 

sampling sehingga sampel akan dipilih dengan kriteria yang ditentukan, 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode tahun 2014 sampai dengan 2018 dan tidak 

mengalami delisting selama periode pencatatan. 

2. Perusahaan sektor property dan real estate yang mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan untuk tahun 2014-2018.  

3. Perusahaan sektor property dan real estate yang tidak pernah 

mengalami rugi selama periode 2014-2018. 

4. Perusahaan sektor property dan real estate yang mempublikasikan 

annual report untuk tahun 2014-2018. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membaca laporan keuangan perusahaan 

tahun 2014-2018 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), dan mengakses web-web resmi perusahaan.  

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya 

meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih 

berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2015). 

Penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan rasio Cash Effective Tax 

Rate (CETR). Semakin tinggi tingkat prosentase CETR menunjukkan bahwa 

penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. CETR diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

  

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini ada 4 yaitu kepemilikan 

institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. 

CETR = 
Pajak yang dibayarkan perusahaan 

Laba sebelum pajak 

http://www.idx.co.id/
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ROA = 

a. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh institusi selain orang pribadi, yang memiliki persentase 

kepemilikan lebih dari 5%. Kepemilikan institusional diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

  

 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perushaaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun total ekuitas 

(Sartono, 2001). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan 

rertun on assets (ROA).  

ROA diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

c. Leverage  

Leverage adalah rasio yang menunjukkan proporsi atas 

penggunaan utang untuk membiayai investasinya (Sartono, 2001). 

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan debt to total 

equity ratio (DER).  

Rumus DER adalah sebagai berikut: 

  

 

KI = 
Jumlah saham institusional 

Jumlah saham yang beredar 

DER = 
Total Liabilitas 

Total Ekuitas 

Laba bersih setelah pajak 

Total Aset 

x 100% 
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d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (size) merupakan suatu skala yang 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan 

oleh total aset, total penjualan, rata-rata total aset, dan rata-rata total 

penjualan (Puspita dan Febrianti, 2017). Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diproksikan dengan total aset, yang diukur dengan 

menggunakan Log Natural Total Assets.   

Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Data variabel penelitian diolah dengan menggunakan program Software 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Metode analisis yang 

digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, dan uji hipotesis.  

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

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

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menyatakan normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.  

a. Uji Normalitas  

SIZE = Ln(Total Aset) 



 

 

44 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov 

(Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah :  

• Jika signifikansi ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

• Jika signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation 

factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat 

multikolinearitas (Ghozali, 2018). 

c. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data 
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runtut waktu (time series), karena sampel atau observasi tertentu 

cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokorelasi dengan cara melakukan uji Durbin – 

Watson (DW test) (Ghozali,2018). 

Table 3.1 Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson) 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 ≤  d ≤  dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl ≤  d ≤  4 

Tidak ada autokorelasi negatif 
No Decision 

4 – du ≤ d ≤ 4 – 

dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak 

ditolak 

du ≤  d ≤  4 – du 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui 

pengujian dengan menggunakan Scatter Plot. Dasar analisisnya 

sebagai berikut: 
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• Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

• Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

3.4.3 Analisis Regresi Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih 

dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda 

akan menguji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, 

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.   

Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk 

formula sebagai berikut:  

Y = α - β1 . X1  - β2 . X2 - β3 . X3 - β4 . X4 - ε 

Keterangan : 

Y = CETR 

α  = Konstanta 

β1-4 = Koefisien Regresi 

X1 = Kepemilikan Institusional 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Leverage 

X4 = Ukuran Perusahaan 

ε = error (Kesalahan) 
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3.4.4 Uji Hipotesis 

1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukan ke dalam model penelitian. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan adjusted R2 saat mengevaluasi 

mana model regresi terbaik. Nilai adjusted R2  dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

penelitian (Ghozali, 2018). 

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikansi level 

0,05 (α = 5%). Dengan kriteria sebagai berikut: 
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a. Jika nilai sig. ≤ 0,05 maka dikatakan signifikan. Harus dilihat 

terlebih dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai 

dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan Ha diterima.  

b. Jika nilai sig. > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan. Artinya Ha 

ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

3.5 Pembahasan  

Di bab berikut akan dilakukan pembahasan dengan cara membandingkan 

dan menganalisis hasil-hasil penelitian ini dengan teori atau konsep yang relevan 

dan penelitian sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


