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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2011- 2014.

3.2  Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif (causative).

Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel

dengan variabel lainnya, dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa

jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

3.3  Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan

perancangan penelitian, agar penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan

dengan baik dan sistematis. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis

(hyphotesis testing study) yaitu menjelaskan sifat dari hubungan tertentu atau juga

bisa menetapkan perbedaan antara dua faktor independen atau lebih dalam sebuah

situasi (sekaran : 2006) dalam Annisa (2011).
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3.4  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel penerapan corporate governance,

leverage, Return On Asset, ukuran perusahaan, dan deffered tax expense sebagai

variabel independennya dan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya.

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada

nilai. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat (dependen)

dan variabel bebas (independen).

1. Variabel dependen

Variabel dependen  adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Penghindaran

pajak diukur dengan menggunakan proksi effective tax rate differential (ETR

differential) yang dihitung melalui Book Tax Gap (BTG). Book Tax Gap adalah

selisih antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak perusahaan yang

dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang didapat dari BEI.

Penggunaan proksi book tax gap dikarenakan data yang tersedia dan mudah untuk

diakses dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang didalamnya terdapat

rekonsiliasi fiskal pada catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat diketahui

pendapatan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Mengikuti penelitian yang

sebelumnya dilakukan oleh Desai Dharmapala (2006) dan Manzon Plesko (2002)

dalam Santoso (2014) dan Annisa (2011).

BTG = laba sebelum pajak - Laba kena pajak
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2. Variabel Independen

a) penerapan corporate governance

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan

corporate governance.Corporate governance dalam penelitian ini akan diukur

menggunakan skor penilaian dalam CGPI yang dikembangkan oleh IICG. CGPI

merupakan pemeringkatan terhadap badan usaha yang menerapkan good

corporate governance dan dikemukakan oleh majalah SWA.Skor CGPI dapat

diakses dari www.mitrariset.com danwww.swa.co.id. Penerapan corporate

governance diukur dengan variabel dummy, dengan memberikan nilai 1 untuk

perusahaan yang mendapat peringkat CGPI dan 0 jika tidak.

b) Leverage

Menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang

dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Rasio total utang merupakan pengukuran

jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari

kreditur, yang dihitung dengan membagi total hutang perusahaan dengan total

aktiva, Syamsuddin (2004 : 71).

Lev = Total Utang

Total asset
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c) Return On Asset

Return On Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada

akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba Kurniasih dan Sari, (2013) dalam Prakosa (2014), dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

ROA = laba ( rugi bersih sebelum pajak)  x 100%

Total asset

d) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan

berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya.Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan

yang cukup berkesinambungan (Maria dan Kurniasih, 2013) dalam Darmawan

dan I Made (2014). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi

logaritma natural total aset. Mengikuti penelitian yang dilakukan oleh (Guire.

et.all, 2011) dalam Prakosa (2014).

Ukuran Perusahaan = Ln of Total Asset

e) Deffered Tax expense

PSAK no. 46 mengakhiri praktik pelaporan PPh berdasarkan PSAK no.16

paragraf 77.Perbedaan pokok antara PSAK no. 46 dengan PSAK no.16 paragraf

77 adalah bahwa PSAK no 46 mengatur akuntansi PPh menggunakan dasar
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akrual, yang secara komperehensif menerapakan pendekatan aktiva

kewajiban(asset-liabilities approach), sedangkan alokasi antar periode

berdasarkan PSAK no 16 paragraf 77 dilakukan dengan pendekatan laba-

ugi(income statement approach).

Menurut Harmanto (2003:115) dalam Dewi (2011), beban pajak tangguhan

adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba

dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang

digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Defered tax expense dihitung

dengan menggunakan rumus:

DTE = DTEit

TA it-1

Dimana:

DTEit= Beban Pajak Tangguhan Tahun Sekarang

TAit-1= Total Asset Tahun Lalu

Secara rinci, defenisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
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Tabel 3.1: Defenisi Operasional Variabel

No

.

Variabel Konsep Indikator Skala

1. PHP (

penghinda

ran Pajak)

Zain (2005) dalam

Pohan (2009)

mendefenisikan

Penghindaran

pajak adalah

proses

pengendalian

tindakan agar

terhindar dari

konsekwensi

pengenaan pajak

yang tidak

dikehendaki.

BTG = laba sebelum pajak - Laba

kena pajak

Rasio

2. Penerapan

coporate

governanc

e (PCG)

Corporate

Governance

merupakan sebuah

studi yang

mempelajari

hubungan direktur,

manajer, karyawan,

diukur menggunakan variabel

dummy, dengan memberikan nilai

1 untuk perusahaan yang

mendapat peringkat CGPI dan 0

jika tidak.

Rasio
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pemegang saham,

pelanggan, kreditur

dan pemasok

terhadap

perusahaan dan

hubungan antar

sesamanya

(Hendra: 2012).

3. Leverage Leverage

merupakan rasio

yang mengukur

seberapa jauh

perusahaan

menggunakan

utang, Prakosa

(2014).

Total Utang/ Total asset

rasio
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4. Return On

Asset

(ROA)

ROA menunjukkan

kemampuan dari

modal yang

diinvestasikan

dalam keseluruhan

aktiva untuk

menghasilkan laba,

Maharani dan

Ketut (2014).

laba ( rugi bersih sebelum

pajak)/Total assetx 100%

rasio

5. Ukuran

Perusahaa

n

Ukuran perusahaan

adalah suatu skala

yang dikelompokan

berdasarkan besar

kecilnya

perusahaan,

Santoso (2014).

Ukuran Perusahaan = Ln of Total

Asset

rasio

5. Deffered

Tax

Expense

(DTE)

Beban pajak

tangguhan adalah

beban yang timbul

sebagai akibat

adanya perbedaan

penghitungan

DTEit/ TA it-1 rasio
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penghasilan dalam

akuntansi dan

fiskal, Pindiharti

(2011).

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan,  (Anwar : 2010). Populasi

dalam penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur sub sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.

3.5.2 Sampel

Pengambilan keputusan dalam sampel ini dilakukan dengan menggunakan

purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria dan karakteristik

tertentu. Sampel penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur di Bursa Efek

Indonesia dengan periode 2011 sampai 2014.  Kriteria pengambilan sampel

sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi

yang listing di BEI periode 2011-2014.

2. Terdapat laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (tahun

2011-2014).
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3. Laporan keuangan tahunan yang lengkap (berkaitan dengan variabel

penelitian) dan menggunakan mata uang Rupiah.

4. Tahun buku berakhir pada 31 desember.

Berikut adalah tabel kriteria sampel perusahaan

Tabel 3.2:

No. Jenis Sampel Jumlah Perusahaan

1 Merupakan perusahaan manufaktur sub sektor

industri barang konsumsi yang listing di BEI

periode 2011-2014.

33

2 Tidak Terdapat laporan keuangan tahunan

selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2011-

2014).

6

3 Laporan keuangan yang tidak lengkap (tidak

terdapat proksi variabel) dan tidak

menggunakan mata uang Rupiah.

5

4 Tahun buku tidak berakhir pada 31 desember. 2

Jumlah Perusahaan Yang Menjadi Sampel 20

Berikut adalah tabel untuk jenis- jenis perusahaan yang termasuk dalam kriteria

sampel
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Tabel 3.3:

No Nama Perusahaan

Kriteria Pengambilan

Sampel

1 2 3 4

1 PT. Cahaya Kalbar, Tbk (CEKA) √ √ √ √

2 PT. Darya Varia Laboratoria, Tbk (DVLA) √ √ √ √

3 PT. Gudang Garam, Tbk (GGRM ) √ √ √ √

4 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk (HMSP) √ √ √ √

5 PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP) √ √ √ √

6 PT. Indofarma (Persero), Tbk (INAF) √ √ √ √

7 PT. Kimia Farma (Persero), Tbk (KAEF) √ √ √ √

8 PT. Kedaung Setia Industrial, Tbk ( KDSI ) √ √ √ √

9 PT. Kedaung Indah Can, Tbk ( KICI) √ √ √ √

10 PT. Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI) √ √ √ √

11 PT. Martina Berto Tbk (MBTO) √ √ √ √

12 PT. Merck, Tbk (MERK) √ √ √ √

13 PT. Mustika Ratu, Tbk (MRAT) √ √ √ √

14 PT. Mayora Indah, Tbk ( MYOR ) √ √ √ √

15 PT. Pyridam Farma, Tbk (PYFA) √ √ √ √

16 PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (ROTI) √ √ √ √

17 PT. Schering Plough Indonesia, Tbk (SCPI) √ √ √ √

18 PT. Siantar Top, Tbk ( STTP) √ √ √ √
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19 PT. Mandom Indonesia, Tbk ( TCID ) √ √ √ √

20 PT. Ultrajaya milk industry & trading company, tbk (

ULTJ)

√ √ √ √

3.6  Jenis dan Sumber Data

3.6.1  Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

(sekunder) dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI).

3.6.2  Sumber Data

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia untuk periode 2011 sampai

dengan 2014. Data di peroleh dari situs resmi bursa efek indonesia yaitu

www.idx.co.iddanwww.saham.ok.comserta dari situs resmi skor CGPI dengan

mengakses www.mitrariset.com. atauwww.swa.co.id.

3.7  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang dipergunakan untuk memperoleh

data yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam

mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu:
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1. Studi Pustaka

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui artikel,

jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek

Indonesia dan situs resmi skor CGPI.

3.8  Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji

data tersebut.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar

deviasi, maksimum, dan minimum.

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar

deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan

bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar

data yang bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil

dari data yang bersangkutan.
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3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian

asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah

memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

3.8.2.1 Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal

atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

kolmogorov-smirnov (KS )dengan kriteria pengujian α = 0,05.Jika sig > α berarti

residual terdistribusi normal. Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi

normal.

3.8.2.2 Uji Multikolonearitas

Menurut Idris (2006) dalam Fadhillah (2009), multikolinearitas merupakan

suatu gejala korelasi antar variable indepeden yang ditunjukan dengan korelasi

signifikan antar variable independen.Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat

dari tolerance value atau nilai Variance Infation Factor (VIF). Batas tolerance

value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila tolerance value < 0,1 atau VIF

>10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila tolerance value> 0,1 atau

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
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3.8.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke

pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji

Glejser. Apabila sig > 0.05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.8.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak

ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah

Durbin Watson. Dalam buku (Ghozali, 2005:96) model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas auto korelasi.Adapun kriteria yang dihasilkan dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

b. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.8.3 Pengujian Hipotesis

3.8.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas

pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda

(multiple regression analysis). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji

pengaruh variabel independen (penerapan corporate governance, leverage, ROA,
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ukuran perusahaan, deffered tax expense) terhadap variabel dependen

(penghindaran pajak) perusahaan.

BTG = α0 + β1CG + β2LEV + β3ROA + β4SIZE + β5DTE+ ε

Dimana:

BTG = Book tax gap.

CG = Corporate Governance

LEV = Leverage

ROA = Retun On Asset/ tingkat pengembalian aktiva

SIZE = Ukuran Perusahaan

DTE    = Deferred Tax Expense

α = Konstanta Persamaan Regresi

β1,2,3,4,5= Koefisien Regresi

ε = Error

3.8.3.2 Uji Parsial (T test)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara

individual menerangkan variasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan

tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi t < 0,05 artinya terdapat pengaruh

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika

nilai signifikansi t > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel

independen terhadap variabel dependen.
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3.8.3.3 Uji Pengaruh Simultan (F Test)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama

terhadap variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan

tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi f < 0,05 artinya terdapat pengaruh

yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi f > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen.

3.8.3.4 Uji Koefisien Determinasi ( )

Koefisien determinasi  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah

antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu

berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.


