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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menekankan pada pengujian teori agensi melalui pengukuran 

variabel penelitian yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham 

eskekutif, kepemilikan nstitusional, leverage dengan angka dan 

menggunakan analisis data dengan prosedur statistik. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan  

sektor property, real estate dan building construction  yang terdaftardi 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

3. Teknik Sampling 

Pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan metode 

purpose sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representif sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut : 

1. Perusahaan property, real estate dan building construction  yang 

terdaftardi Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 

2013-2013. 
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2. Perusahaan property, real estate dan building construction yang 

listing selama tahun 2013-2015. 

3. Perusahaan property, real estate dan building construction yang  

mempublikasikan laporan keuangan tahunan dari tahun 2013-2015. 

4. Perusahaan property, real estate dan building construction  yang 

memiliki data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan 

perhitungan variabel penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan data sekunder yang dilihat dari laporan keuangan tahunan 

yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)yang telah 

dipublikasikan.  

D. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini definisi operasional yang dimaksud adalah 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah 

penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan variabel independen 

adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, konservatisme 

akuntansi, dan leverage.  

1. Variabel Dependen (Y) 

Penghindaran Pajak (tax avoidance) 

Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu salah satu upaya 

penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak 

terutang dengan mencari kelemahan peraturan yang biasanya sering 
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dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran tax avoidance dalampenelitian ini 

dihitung dengan menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR).Effective 

Tax Rate (ETR)digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat 

merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal 

(dalam Sandy dan Lukviarman, 2015). Effective Tax Rate 

(TarifPajakEfektif) dhitung dengan cara membagi total beban pajak 

perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Adapun rumus untuk 

menghitung Tarif efektif pajak adalah sebagai berikut : 

 ETR =
           

                  
  

(Sumber : Sandy dan Lukviarman, 2015) 

   

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah Variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai sebab dari 

variabel dependen (Indriantoro, 2014). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kompensasi Eksekutif 

Kompensasi eksekutif merupakan salah satu cara terbaik 

sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal ini karena 

eksekutif akan merasa diuntungkan karena dapat menerima 

kompensasi yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya 
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melalui upaya kemampuan dalam menaikkan tingkat penghindaran 

pajak perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014) 

Variabel kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan 

total kompensasi kas yang diterima oleh eksekuif selama setahun 

(Hanafi dan Harto, 2014). Kompensasi eksekutif diproksikan dengan 

logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima oleh dewan 

direksi selama satu tahun yang dapat dilihat di annual report 

perusahaan pada catatan atas pelaporan keuangan mengenai 

pengungkapan gaji.  

KE =                                    

b. Kepemilikan Saham Eksekutif 

Kepemilikan saham eksekutif merupakan bagian dari pemilik 

saham dari suatu perusahaan dimana secara lanagsung atau tidak 

langsung aliran cash flow perusahaan yang baik menjadi harapan 

eksekutif agar ia mendapat keuntungan (Mayangsari, 2015). 

Menurut Hanafi (2014) kepemilikan saham eksekutif adalah 

persentase jumlah  saham yang dimiliki eksekutif terhadap jumlah 

saham yang beredar dengan melihat data kepemilikan saham yang 

terdapat pada annual report perusahaan. Adapun rumus untuk 

menghitung kepemilikan saham eksekutif yang dalam penelitian ini 

adalah direksi. 

KSE =  
                      

                         
        

(Sumber : Hanafi dan Harto, 2014 ) 
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c. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institutusi atau lembaga, seperti 

perusahaan  asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management , 

kepemilikan blockholders dan kepemilikan institusi lain (Ngadiman 

dan Puspitasari, 2014). 

Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan 

presentase saham yang dimiliki institusi yaitu perusahaan investasi, 

bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya yang bentuknya 

perusahaa. Sedangkan blockholders adalah kepemilikan individu atas 

nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan 

manajerial (Waluyo dkk. 2015). Aadapun rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

INST = 
                           

                         
        

d. Leverage 

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang 

mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau 

interest dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan 

(Kurniasih dan Sari, 2013). 

Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan total 

hutang dibagi dengan total aktiva.Penggunaan tersebut dikarenakan 

hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya 
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bukan hanya hutang jangka panjang saja, tapi juga hutang jangka 

pendek (Mayangsari, 2015).  

Dalam penelitian Berikut rumus perhitungan leverage :  

Debt Ratio = 
            

            
 

(Sumber : Mayangsari, 2015) 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripai suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum (Ghozali, 2013). 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

metode regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduannya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara menguji apakah data 

terdistribusi dengan normal atau tidak maka digunakan uji 

kolmogrov-smirnov (K-S).  

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai 

signifikan sebagai berikut : 

Nilai signifikan ≥ 0,05 maka data terdistribusi normal. 

Nilai signifikan < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(periode sebelumnya). Model yang regresi yang baik adalah model 

yang bebas dari uji autokorelasi.  

Model yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelai menggunakan Run Test. Run Test adalah uji yang 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi 

yang tinggi, jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi 

maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 

2013). Kriterianya adalah > 0,005 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas mempunyai tujuan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas dalam persamaan regresi ttidak saling 

berkorelasi, untuk mendeteksi adanya multikolonieritas diadakan 

dengan menguji uji variance inflation factor (VIF) serta 

perhitungan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, 

apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel 

independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya 

dan objektif (Ghozali, 2013). 
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d. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas mempunyai tujuan untuk mengetahui 

apakah dalam suatu model regresi terjadi adanya ketidaksamaan 

varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi 

homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Masalah 

heteroskedasitas dalam model persamaan regresi ini dilakukan 

dengan metode Glejser Test , yaitu dengan cara meregresikan nilai 

absolute residual terhadap variabel independen, sehingga dapat 

diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika niali 

signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas. Sebaliknya 

jika nilai signifikan ≤0,05 maka terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 

2013). 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel 

independen atau lebih terhadap variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif, 

kepemilikan saham eksekutif, kepemilikan institusional, dan leverage. 

Berikut ini persamaan regresi berganda untuk menguji hipotesis secara 

keseluruhan pada penelitian ini : 

TA = α+ β1KE+ β2KSE + β3INST + β4LEVERAGE +e 

Keterangan : 

TA  : Penghindaran Pajak (tax avoidance) 

α    : Konstanta (tetap) 

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, AULIA HILDA KARINA, AKUNTANSI, UMP 2017.



38 
 

β1,β2,β3,β4  :  Koefisien Regresi 

KE  : Kompensasi Eksekutif 

KSE  : Kepemilikan Saham Eksekutif 

INST  : Kepemilikan Institusional 

LEVERAGE : Leverage 

e    : Error 

4. Uji Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, 

kepemilikan institusional dan leverage yang diproyeksikan dalam 

model mempunyai pengaruh terhadap vaiabel dependen penghindaran 

pajak (tax avoidance). Uji F digunakan untuk menguji kelayakan 

model penelitian (Ghozali, 2013). 

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sebarapa jauh 

kemampuan model menerangkan variasi variabel independen 

(Mayangsari, 2015). Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 

dengan 1. Semakin mendekati nol, semakin kecil pula pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan kata lain 

semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai 

variabel dependen. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 

satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variase variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 
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6. Pengujian Hipotesis 

Menurut Ghozali (2013) uji parsial atau uji t adalah 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis Pertama 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : β1 ≤ 0  : Kompensasi eksekutif tidak mempunyai 

pengaruh negatif  terhadap ETR sebagai proksi  

penghindaran pajak (tax avoidance). 

Ha : β1 > 0 : Kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh 

negatif  terhadap ETR sebagai proksi  

penghindaran pajak (tax avoidance). 

b. Kriteria signifikan sebagai berikut : 

Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat kenyakinan atau kepercayaan 

95% serta derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k-1). 

c. Kriteria penerimaan dan penarikan kesimpulan hipotesis 

didasarkan pada nilai signifikan, yaitu : 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka, Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka, Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Hipotesis Kedua 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : β2≤ 0 : Kepemilikan saham eksekutif tidak mempunyai 

pengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

Ha : β2> 0 : Kepemilikan saham eksekutif mempunyai 

pengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

b. Kriteria signifikan sebagai berikut : 

Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat kenyakinan atau kepercayaan 

95% serta derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k-1). 

c. Kriteria penerimaan dan penarikan kesimpulan hipotesis 

didasarkan pada nilai signifikan, yaitu : 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka, Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hipotesis Ketiga 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : β3≥ 0 : Kepemilikan institusional tidak mempunyai 

pengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi 

penghindaran pajak (tax avoidance) 
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Ha : β3< 0 : Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh 

positif terhadap ETR sebagai proksi penghindaran 

pajak (tax avoidance).  

b. Kriteria signifikan sebagai berikut : 

Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat kenyakinan atau kepercayaan 

95% serta derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k-1). 

c. Kriteria penerimaan dan penarikan kesimpulan hipotesis 

didasarkan pada nilai signifikan, yaitu : 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka, Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hipotesis Keempat 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho : β4≤  0 : Leverage tidak mempunyai pengaruh negatif  

terhadap ETR sebagai proksi penghindaran pajak 

(tax avoidance). 

Ha : β4> 0 : Leverage mempunyai pengaruh positif terhadap 

negatif  terhadap ETR sebagai proksi 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

b. Kriteria signifikan sebagai berikut : 

Tingkat signifikan α yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,05 dan tingkat kenyakinan atau kepercayaan 

95% serta derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar (n-k-1). 
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c. Kriteria penerimaan dan penarikan kesimpulan hipotesis 

didasarkan pada nilai signifikan, yaitu : 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka, Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka, Ho ditolak dan Ha diterima. 
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