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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian yang menjelaskan siapa saja yang dijadikan sampel untuk 

keperluan penelitian, jenis dan sumber data apakah menggunakan data primer 

ataupun sekunder, kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data, 

variabel penelitian dan operasional variabel yang mendeskripsikan variabel-

variabel secara operasional sampai dengan cara pengukurannya, dan terakhir 

analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari Ukuran Perusahaan, Komisaris 

Independen, Rasio Hutang, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan 

indikator Tarif Pajak Efektif pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

periode  2013-2016 . Penelitian ini berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivism yang di gunakan untuk meneliti pada 

populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini 

adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua 

atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti (Martono, 2011:74). Adapun populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2016. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Adapun prosedur penyampelan pada penelitian ini 

adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini 

digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana 

sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama 

periode 2013-2016 

2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata 

uang rupiah dan menggunakan bahasa Indonesia untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 
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3. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

4. Perusahaan yang tidak delisting selama periode  penelitian yaitu 2013-2016 

5. Data outlier 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No. Kriteria 

Tidak 

Sesuai 

Kriteria 

Sesuai 

Kriteria 

1 
Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

selama periode 2013-2016 
 43 

2 

Perusahaan perbankan yang menerbitkan 

laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan 

menggunakan bahasa Indonesia 

(5) 38 

3 
Perusahaan yang tidak delisting selama periode  

penelitian 
(4) 34 

4 

Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait 

dengan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini 

(15) 19 

5 Data Outlier (6) 13 

 Jumlah Perbankan yang dijadikan sampel  13 

 Jumlah tahun pengamatan  4 

 Jumlah sampel data selama penelitian  52 

Sumber: Data Olahan dari BEI 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel  

No. Kode Bank Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 

4 BCIC Bank Mutiara Tbk 

5 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 

6 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

7 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

8 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

9 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 
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10 MAYA Bank Bukopin Tbk 

11 MEGA Bank Mega Tbk 

12 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

13 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2013–2016. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 

keuangan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini 

adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 

pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id 
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yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan data lainnya 

yang diperlukan.  

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 4 

(empat) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas Ukuran Perusahaan, Komisaris 

Independen, Rasio Hutang, dan Profitabilitas. Variabel dependennya adalah 

Manajemen Pajak. 

Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan 

dengan operasional dan cara pengukurannya. 

1. Manajemen Pajak (Tarif Pajak Efektif) 

Menurut Darmadi (2013) definisi manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan manajemen. Manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan 

proxy  tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

                     
           

                  
 



46 
 

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak 

efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. Beban pajak yang tercantum dalam laporan keuangan adalah total 

pajak kini ditambah dengan total pajak tangguhan. 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah  suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap telah 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan sudah relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil 

(Indriani dalam Putri, 2017). 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. penelitian ini 

menggunakan proxy total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. 

Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus: 
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Total aset yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah 

total aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang 

tercantum dalam neraca keuangan perusahaan. 

3. Komisaris Independen 

Menurut Imelia (2015) komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan 

pegawai perusahaan  tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam 

perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi 

bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah 

antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. 

Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak 

karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal. 

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan yang tidak mempunyai saham dalam perusahaan, dan tidak 

mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan. Variabel ini diukur dengan membagi jumlah komisaris 

independen dengan jumlah jumlah dewan komisaris (Bakri dalam Imelia, 2015): 
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4. Rasio Hutang 

Menurut Imelia (2015) hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan 

sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan dananya. Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh 

manajer untuk menekan biaya pajak perusahaaan dengan memanfaatkan biaya 

bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban 

pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk 

pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga 

hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi. 

Menurut Darmadi (2013) definisi hutang adalah salah satu sumber 

pendanaan yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. 

Rasio hutang digunakan untuk menggambarkan total aset perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diproxy dengan rasio hutang 

perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku 

seluruh hutang (debt = D) dibagi dengan total aktiva. Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka pengukuran tingkat hutang perusahaan dapat diukur dengan cara: 
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Total hutang yang digunakan untuk menghitung rasio hutang adalah total 

hutang perusahaan yang tertera dalam neraca baik hutang jangka pendek dan 

jangka panjang. Total aset yang digunakan adalah total aset perusahaan baik aset 

lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan yang tertera dalam neraca 

keuangan perusahaan. 

5. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Atarwaman 

(2011) dalam Putri (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang 

dimiliki. Menurut Putri (2015) Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka 

dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan 

yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk 

mendapatkan pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya 

perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut 

profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang 

dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan. 

Menurut Darmadi (2013) definisi profitabilitas adalah ukuran untuk 

menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan 

membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. 
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Penelitian ini menggunakan proxy rasio return on aset (ROA) untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara: 

 

 

Laba sebelum pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA 

adalah laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan. 

Untuk total aset, digunakan total aset baik aset lancar maupun aset tidak lancar 

yang tercantum dalam neraca. Dasar penggunaan laba sebelum pajak yang 

digunakan untuk menghitung ROA adalah karena dengan menggunakan laba 

sebelum pajak, dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang berasal dari aktivitas operasi tanpa terpengaruh keputusan investasi dan 

pajak. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews. 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series 

(runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan 

yaitu: 
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3.7 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013;19) analisa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

3.8 Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.8.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013;160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima atau data berdistribusi 

normal 
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b) Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak atau data 

berdistribusi tidak normal 

3.8.2 Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013;139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai 

observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji 

Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas. 

3.8.3 Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antarvariabel 

bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 
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3.8.4 Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013;110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Gujarati 

(2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila 

nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai 

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.9. Pemilihan Model Data Panel 

3.9.1  Model Data Panel 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random effect. 

a. Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat 

digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasi 

data panel. 
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Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 

b. Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep 

antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping 

itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) 

tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan 

teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 
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Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

c. Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan 

mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. 

Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan 

dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random 

sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 

3.9.2  Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana 

yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang 

dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 
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H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau probability 

(p-value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan 

ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 

ditolak atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Tetapi, jika nilai p-value cross section random   a=5% maka H0 

diterima atau metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c. Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi squares dengan degree of freedom 
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sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan 

keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka 

kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi 

data panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.10 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.10.1 Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang 

(cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel 

adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 
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koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Y  = Manajemen Pajak 

X1it  = Ukuran Perusahaan 

X2it  = Komisaris Independen 

X3it  = Rasio Hutang 

X4it  = Profitabilitas 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi 

3.9.2 Uji Parsial (t Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya, apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Kaidah keputusan statistik uji t: 

a. Jika thitung > ttabel  maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 
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b. Jika thitung < ttabel  maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan tingkat 

kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α)=0,05 

3.9.3 Uji Simultan (F Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Uji 

F dapat diketahui dengan membandingkan signifikasi dari hasil perhitungan 

dengan angka 0,05. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka secara 

simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka secara serempak variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.9.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013;97) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dbutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


