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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 41) mendefinisikan bahwa objek penelitian 

adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang variabel tertentu. Objek 

penelitian di dalam penelitian ini adalah Leverage (X1), Profitabilitas (X2) dan 

Likuiditas (X3) sebagai variabel independent dan Agresivitas Pajak (Y) sebagai 

variabel dependent. Dan yang menjadi subjek penelitiannya adalah perusahaan 

BUMN non perbankan karena menurut Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 

BUMN merupakan salah satu perusahaan yang tingkat kepatuhan pajaknya masih 

tergolong rendah ditambah dengan banyaknya permasalahan pajak yang dilakukan 

oleh BUMN, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan BUMN sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Tahun 2012-2016 dipilih karena banyaknya kasus agresivitas 

pajak ditahun tersebut, dan belum maksimalnya penerimaan pajak oleh BUMN 

pada tahun tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat masih 

banyaknya kasus agresivitas pajak di Indonesia akibat dari belum adanya aturan 

yang jelas mengenai agresivitas pajak itu sendiri. Masalah agresivitas pajak dalam 

sepuluh tahun terakhir mengemuka dan mendapatkan perhatian dari otoritas 

perpajakan Internasional.  

3.2  Metode Penelitian  

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sampai pada gilirannnya mampu digunakan untuk 

memahami,memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis 

(Sugiyono, 2014 hlm. 5) 

3.2.1  Desain Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh leverage, profitabilitas, dan 

likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan BUMN non perbankan yang 
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listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif dan merupakan jenis 

penelitian verifikatif. Menurut Indiriantoro dan Supomo (2002, hlm. 12), penelitian 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik. 

3.2.2  Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.2.1 Definisi Variabel 

Menurut Indiriantoro dan Supomo (2002, hlm. 12) Operasional Variabel 

diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala-skala yang terlibat dalam 

variabel penelitian. Berikut ini definisi operasional dari variabel-variabel yang 

terlibat dalam penelitian beserta pengukurannya : 

3.2.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Sugiyono (2014, hlm. 59), mendefinisikan variabel bebas sebagai variabel 

yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Varibel ini sifatnya menerangkan dan mempengaruhi variabel lain yang 

tidak bebas, variabel bebas juga memiliki nilai yang tidak tergantung pada variabel 

lainnya. variabel bebas yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut 

terhadap Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Leverage  

leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang 

digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. (Adisimartha 

dan Noviari, 2015). Beberapa macam rasio leverage yang bisa dihitung 

yaitu Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity 

Ratio, Times Interest Earned Ratio dan Operating Income to Liabilities 

Ratio. Dalam penelitian ini untuk mengukur Leverage menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Leverage diukur dengan total debt to asset ratio yang merupakan rasio yang 

paling menyeluruh karena memasukkan proporsi kewajiban jangka pendek 
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maupun kewajiban jangka panjang terhadap asset (Hery,2017 hlm. 166). 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar perusahaan tersebut didanai 

oleh kreditor. Data yang digunakan untuk menghitung leverage adalah total 

utang dan total aset perusahaan BUMN non perbankan pada tahun 2012-

2016 yang terdapat pada annual report. 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. 

Menurut Nugraha (2015) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang 

dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang 

ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan, laba dijadikan indikator oleh 

stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola 

perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur 

Profitabilitas adalah dengan Return On Asset karena mampu menunjukan 

keberhasilan perusahaan menghasilakan keuntungan (Nugraha, 2015). Ada 

tiga rasio yang sering digunakan untuk mengetahui rasio profitabilitas, yaitu 

profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). Dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas digunakan adalah return on asset, dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Rasio ini mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan di masa lampau untuk diproyeksikan di masa depan, selain itu 

menurut Titman, Keown dan Martin (2005) ROA merupakan teknik analisis 

keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Data yang digunakan 

untuk menghitung profitabilitas adalah laba bersih dan total aset perusahaan 

BUMN non perbankan pada tahun 2012-2016 yang terdapat pada annual 

report. 

 

3. Likuiditas 

Likuiditas didefinisikan sebagai ukuran dalam menilai kemampuan dari 

sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, jika suatu 
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perusahaan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek maka kelangsungan 

usahanya (going concern) dipertanyakan (Ardy dan Kristanto,2015). Jenis-

jenis rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

adalah Current Ratio, Quick Ratio atau Acid Test Ratio, dan Cash Ratio. 

Rasio yang digunakan adalah rasio lancar atau current ratio dengan rumus 

seperti berikut: 

𝐿𝐼𝑄 =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Rasio ini dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar (Hery, 2017. 

hlm 152). Data yang digunakan untuk menghitung Likuiditas adalah aset 

lancar dan kewajiban lancar perusahaan BUMN non perbankan pada tahun 

2012-2016 yang terdapat pada annual report. 

3.2.2.3 Variabel Terikat (Variable Dependant) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014 hlm, 59). Dalam penelitian ini 

variabel dependen yang akan diteliti adalah Agresivitas Pajak. Agresivitas Pajak, 

menurut Lanis dan Richardson (2011), merupakan suatu skema atau pengaturan 

yang diberlakukan dengan tujuan tunggal atau dominan yaitu untuk menghindari 

pajak di luar lingkup hukum, manajer bertindak untuk mengurangi pajak 

perusahaan melalui tindakan yang agresif terhadap pajak dimana nantinya akan 

menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Hanlon dan Heitzman (2010) 

pada pembahasan sebelumnya telah mengklasifikasikan 12 cara pengukuran 

agesivitas pajak, dalam penelitian ini peneliti menggunakan GAAP ETR sebagai 

proxy perhitungan agresivitas pajak. karena menurut Balakhrisnan (2017) 

merupakan alat ukur agresivitas pajak dengan hasil yang paling sesuai karena tidak 

teriidentifikasi sebagai tax planning. GAAP ETR merupakan varibel prediksi yang 

baik dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi yang 

terkandung didalamnya. Semakin rendah nilai ETR maka menunjukan adanya 

aktivitas agresivitas pajak. 



40 
 

 
Gheta Nadea Mandela, 2018 
PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi 
Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =  
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Tucker, Lin dan Tong (2013) yang menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan 

pengukuran yang paling tepat untuk agresivitas pajak, sedangkan Cash ETR lebih 

tepat untuk tax avoidance. Data yang digunakan untuk menghitung GAAP ETR 

adalah tax expenses dan Pretax Inxome perusahaan BUMN non perbankan pada 

tahun 2012-2016 yang terdapat pada annual report. 

3.2.2.4 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini tersaji 

dalam table berikut ini : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Leverage  

(X 1) 

Leverage menggambarkan 

proporsi hutang jangka 

panjang terhadap total 

asset yang dimiliki 

perusahaan, hal ini dapat 

digunakan untuk 

mengetahui keputusan 

pendanaan yang dilakukan 

oleh perusahaan (Lanis dan 

Richardson, 2007) 

Total kewajiban perusahaan terhadap 

total aset yang dimiliki perusahaan. 
Rasio 

Profitabilitas  

(X 2) 

Menggunakan rasio ROA 

untuk mengukur 

profitabilitas. Return on 

Asset adalah perbandingan 

antara laba setelah pajak 

dengan total aset pada 

akhir periode, yang 

digunakan sebagai 

indikator kemampuan 

Perbandingan antara laba bersih 

dengan total aset pada akhir periode. 
Rasio 
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perusahaan dalam 

menghasilkan laba 

(Rodriguez dan Arias, 

2012) 

Likuiditas 

( X 3 ) 

Likuiditas mencerminkan 

kemampuan arus kas 

perusahaan, semakin tinggi 

likuiditas artinya 

perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban 

lancarnya dengan asset 

lancar yang dimilikinya 

(Adhisamartha dan 

Noviarir, 2015). 

Kemampuan perusahaan dalam 

jangka pendek dengan melihat aset 

lancar perusahaan terhadap kewajiban 

lancarnya. 

Rasio 

Agresivitas 

Pajak ( Y ) 

Memakai  GAAP ETR 

sebagai proksi dari tingkat 

tarif pajak efektif yang 

rendah menggambarkan 

tingkat agresivitas yang 

tinggi.(Balakrishnan,2017). 

Menurut Putri (2017) 

GAAP ETR merupakan 

varibel prediksi yang baik 

dalam jangka panjang 

karena adanya estimasi-

estimasi akuntansi yang 

terkandung didalamnya 

Tarif pajak yang tarjadi dan dihitung 

dengan membandingkan beban pajak 

dengan laba akuntansi. 

 

Rasio 

Sumber : data diolah (2018) 

3.2.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.3.1 Populasi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 115) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam suatu penelitian perlu diterapkan agar penelitian 
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mendapatkan data yang sesuai. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

BUMN non perbankan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

Berikut adalah daftar jumlah BUMN non perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia: 

Tabel 3.2 

Daftar BUMN non perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

No Sektor Jumlah 

1 Angkutan dan Prasarana Angkutan 2 

2 Energi 1 

3 Farmasi 2 

4 Industri Logam 1 

5 Konstruksi 4 

6 Pertambangan 3 

7 Semen 2 

8 Telekomunikasi 1 

Sumber : Idx.co.id data diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 3.2 perusahaan BUMN non perbangkan yang telah listing 

di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 16 perusahaan. Maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah 

         Tabel 3.3 

Tabel Populasi Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 INAF PT Indofarma (Persero) 

Tbk 

2 KAEF PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk 

3 PGAS PT Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk 

4 KRAS PT Krakatau Steel 

(Persero)  Tbk 
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5 ADHI PT Adhi Karya (Persero) 

Tbk 

6 PTPP PT Pembangunan  

 Perumahan (Persero) Tbk 

7 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) 

Tbk 

8 WSKT PT Waskita Karya 

(Persero) Tbk 

9 ANTM PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk 

10 PTBA PT Bukit Asam (Persero) 

Tbk 

11 TINS PT Timah (Persero) Tbk 

12 SMBR PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk 

13 SMGR PT Semen Indonesia 

(Persero)  Tbk 

14 JSMR PT Jasa Marga (Persero) 

Tbk 

15 GIAA PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk 

16 TLKM PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk 

Sumber : idx.co.id data diolah (2018) 

3.2.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2014 hlm. 116). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling. Menurut Sugiyono 

(2014, hlm. 120) yang dimaksud dengan nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

Teknik sampel nonprobaility sampling meliputi sampling sistematis, 

sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh dan 
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snowball sampling. Teknik nonprobability sampling yang digunakan pada 

penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu Teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan Teknik purposive sampling  karena 

tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis 

tentukan. Maka dari itu berikut adalah kriteria-kriteria sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN non perbankan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016. 

2. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, 

dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki 

kewajiban perpajakan. 

3. Menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya. 

Tabel 3.4 

Proses Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah Observasi 

Perusahaan BUMN non perbankan yang 

listing di BEI dari tahun 2012-2016 

15 

Perusahaan BUMN yang mengalami 

kerugian selama periode pengamatan 

(3) 

Perusahaan BUMN yang menggunakan mata 

uang selain rupiah di pelaporan keuangan 

(2) 

Jumlah sampel 10 

Sumber : idx.co.id data diolah (2018) 

Berdasarkan purposive sampling pada table 3.4,maka sampel dalam 

penelitian ini dapat tergambarkan pada table 3.5, yaitu : 

Tabel 3.5 

Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI PT ADHI KARYA 

(PERSERO) Tbk 
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2 PTBA PT BUKIT ASAM 

(PERSERO) 

3 JSMR PT JASA MARGA 

(PERSERO) Tbk 

4 KAEF PT KIMIA FARMA 

(PERSERO) Tbk 

5 PTPP PT PEMBANGUNAN 

PERUMAHAN (PERSERO) 

Tbk 

6 SMGR PT Semen Indonesia (Persero)  

Tbk 

7 TLKM PT TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA (PERSERO) 

Tbk 

8 TINS PT TIMAH (PERSERO) Tbk 

9 WSKT PT WASKITA KARYA 

(PERSERO) Tbk 

10 WIKA PT WIJAYA KARYA 

(PERSERO) Tbk 

Sumber : idx.co.id data diolah (2018) 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.4.1 Jenis Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder, 

yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 402) yang 

dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data,misalnya lewat orang lain atau dokumen. 

Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip yang dipublikasikan. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh di situs internet 

www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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3.2.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 206) Analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden,menyajikan data dari setiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Dalam analisis data diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya guna dapat 

dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data 

merupakan proses data agar dapat dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian 

ini analisis data dilakukan dengan bantuan program EViews sebagai alat untuk 

meregresikan model yang telah dirumuskan. 

3.2.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono,2014 hlm. 206). Analisis statistik deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan guna mengetahui nilai variabel independen maupun 

dependen. Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana 

leverage, profitabilitas dan likuiditas terhadap  agresivitas pajak pada perusahaan 

BUMN non perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dengan rumus sebagai 

berikut: 

1. Rata-rata Hitung (Mean)\ 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

rata-rata dari kelompok tersebut. 

Rata-rata hitung (mean) dapat dirumuskan sebaga berikut : 

𝑋 =  
𝑋𝑖

𝓃
 

 

Keterangan : 

X     = Mean (Rata-rata) 

ΣXi = Jumlah nilai X ke I sampai ke n 

n     = Jumlah sampel atau banyak data 



47 
 

 
Gheta Nadea Mandela, 2018 
PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK: Studi 
Pada Perusahaan BUMN non perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

2. Standar Deviasi 

Standar deviasi atau simpang baku dari data yang telah disusun dalam table 

distribusi frekuensi atau data bergolong, dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut 

𝑆 =  
√𝛴f𝑖  (𝑋𝑖 − X )2

(𝑛 − 1)
 

 

Keterangan : 

S = Simpang baku  

Xi= Nilai X ke i sampai n 

X = Rata-rata nilai 

N= Jumlah sampel 

3.5.1.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang berguna 

untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, 

analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan 

dengan pengaruh leverage, profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. 

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ajija (2011, hlm. 52), pada dasarnya penggunaan metode data 

panel memiliki beberapa keunggulan, antara lain: 

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit 

dengan mengizinkan ariabel spesifik indiviu. 

2. Keampuan mengontrol heterogenitas individu ini membangun model 

perilaku yang lebih kompleks. 

3. Data panel mendasarkan diri pada obeservasi cross section yang berulang-

ulang (time series) sehingga metode data panel cocok untuk digunakan 

sebagai study of dynamic adjustment. 

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih 

informatif, lebih variatif, kolenieritas antar variabel yang semakin 
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berkurang, dan peningkatan derajat bebas atau derajat kebebasan (degree of 

freedom) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks. 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh 

agregasi data individu. 

Ajija (2011 hlm. 52) menjelaskan dengan adanya keunggulan-keunggulan 

tersebut memiliki implikasi untuk tidak harus dilakukannya pengujian asumsi 

klasik dalam model data panel, karena penelitian yang menggunakan data panel 

memperbolehkan identifikasi parameter tertentu tanpa perlu membuat asumsi yang 

ketat atau tidak mengharuskan terpenuhinya semua asumsi klasik regresi linier 

seperti pada ordinary least square. 

3.2.5.4 Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek/individu 

tetapi meliputi beberapa periode, sedangkan data silang terdiri atas beberapa atau 

banyak objek dengan beberapa jenis data dalam suatu periode tertentu. Menurut 

Ariefianto (2012 hlm. 148) dalam analisis regresi data panel terdapat tiga 

pendekatan estimasi yaitu model common effect, fixed effect dan random effect. 

1. Common Effect Model  

Model Common Effect merupakan model sederhana yaitu menggabungkan 

seluruh data time series dengan cross section, selanjutnya digunakan 

estimasi menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Di mana dalam 

metode ini hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar 

waktu dan individu. Dimana modelnya yaitu : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘

𝑘

𝑘−1

𝑋𝑘𝑖𝑡 +  ε𝑖𝑡  

 

dengan : 

Y = Variabel dependen data panel 
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X = Variabel Bebas data panel 

βk = Koefisien Regresi 

β0 = Konstanta 

ε  = Variabel Gangguan/ Error 

N = Banyaknya variabel bebas 

i = Banyaknya unit observasi 

t = Banyaknya periode waktu 

 

2. Model Fixed Effect  

Teknik model ini adalah teknik mengestimasi data panel menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian 

fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar unit individu, 

namun intersepnya sama antar waktu. Dalam model ini diizinkan terjadinya 

perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik cross section maupun 

time series. Dimana modelnya yaitu : 

𝑌𝑡 = 𝛽𝑜𝑖 + ∑ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡

𝑛

𝑘=1
+  ε𝑖𝑡  

Y = Variabel dependen data panel 

X = Variabel Bebas data panel 

βk = Koefisien yang berbeda antar tiap unit 

β0 = Koefisein regresi 

ε  = Variabel Gangguan/ Error 

N = Banyaknya variabel bebas 

i = Banyaknya unit observasi 

t = Banyaknya periode waktu 

 

3. Model Random Effect 

Random Effect Model digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek 

tetap yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Penggunaan model ini dapat menurangi degree of freedom 

dan pada model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan 

time series dan cross section. Di mana modelnya yaitu : 
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𝑌𝑡 = 𝛽𝑜𝑖𝑡 + ∑ ∑ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡

𝑛

𝑘=1

𝑚

𝑖=1
+ ε𝑖𝑡  

Y = Variabel dependen data panel 

X = Variabel Bebas data panel 

βk = Koefisien Regresi 

βoit = Konstanta 

ε  = Variabel Gangguan/ Error 

n = Banyaknya variabel bebas 

i = Banyaknya unit observasi 

t = Banyaknya periode waktu 

m = Banyaknya observasi 

3.2.5.6 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model yang paling tepat diantara model Common Effect, Fixed 

Effect dan Random Effect terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model common effect lebih 

baik digunakan dari pada metode fixed effect. Adalah pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah Pooled Least 

Square atau Fixed Effect. Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode 

Common Effect yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji 

Hausman, namun apabila dari hasil Uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode 

Fixed Effect yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Hausman 

untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect yang akan 

digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan 

menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test. 

 

Rumus yang digunakan dalam test ini adalah: 

𝐶𝐻𝑂𝑊 =  

(𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑈𝑅𝑆𝑆)
𝑁 − 1
𝑈𝑅𝑆𝑆

(𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)

 

Dimana: 

RRSS : Restricted residual sum square 
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URSS : Unrestricted residual sums square 

N : Jumlah data cross-section 

T : Jumlah data time series 

K : Jumlah variabel penjelas 

Sementara itu hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah: 

 

a. Ho : Model menggunakan pendekatan Pool Least Square 

b. Ha : Model menggunakan pendekatan Fixed Effect 

 

Pedoman yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam uji ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. H0  diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan model common effect. 

b. H0 ditolak jika F < 0,05, maka dilanjutkan dengan fixed effect, dan 

menggunakan uji Haussman untuk memilih antara fixed effect atau 

random effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model fixed effect lebih 

baik digunkan dari pada model random effect. Digunakan untuk 

menentukan apakah menggunakan model fixed effect atau model random 

effect. Model Uji Haussman yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

𝑊 = 𝑋2 [𝐾 − 1] = [𝑏 − �̂�]𝜑−1
[𝑏 − �̂�] 

Sementara itu hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah: 

a. Ho : Maka digunakan model random effect. 

b. Ha : Maka digunakan model fixed effect. 

 

Sedangkan pedoman yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam 

uji ini yaitu sebagai berikut : 
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c. Ho diterima jika nilai Probability Chi-Square ≥ 0,05, maka 

menggunakan random effect. 

d. Ho diterima jika nilai Probability Chi-Square < 0,05, maka 

menggunakan fixed effect. 

 

3.2.6 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Hipotesis 1 

Ho : β1 = 0, Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Ha : β1 ≠ 0, Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Ha : β1 ≠ 0, Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Hipotesis 3 

Ho : β1 = 0, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Ha : β1 ≠ 0, Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 


