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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen 

dengan dependen. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh kepemilikan 

institusional, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen yang 

terdiri dari kepemilikan institusional, karakter eksekutif, dan koneksi politik 

sedangkan untuk variabel dependen yaitu tax avoidance.  

Definisi operasional hanya akan menjelaskan mengenai varibel yang tidak 

dapat diukur secara pasti, sehingga membutuhkan pendefinisian untuk 

menjelaskan langkah-langkah dalam pengukuran variabel-variabel tersebut. 

Variabel yang dimaksud adalah karakter eksekutif dan koneksi politik. 

1. Variabel Dependen 

a. Tax Avoidance (Y) 

Menurut Butje & Tjondro, (2014) tax avoidance dapat dilakukan 

melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang 

tidak diinginkan perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan tax 

saving. Tax avoidance adalah alat untuk melakukan tax saving dengan 

mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara kepada 
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para pemegang saham agar nilai after tax perusahaan meningkat. Menurut 

Prebble et al. (2012) dalam Butje & Tjondro, (2014) tax avoidance adalah 

suatu kegiatan dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara 

mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada 

untuk mengecilkan pajak terutang. Tax avoidance digunakan dengan 

menggunakan rumus  Effective Tax Rate (ETR) 

 ETR =  

2. Variabel Independen 

a. Kepemilikan Institusional (X1) 

Pemilik institusi memainkan peran penting dalam memantau, 

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, seharusnya pemilik institusi 

berdasarkan besarnya dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer 

untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk 

perilaku mementingkan diri sendiri. Semakin besar kekuatan suara dan 

dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen 

akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional 

ditandai dengan tingginya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

pihak institusi. Pihak institusi yang dimasudkan dalam hal ini yaitu berupa 

LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan 

swasta. Kepemilikan institusional akan menjadi monitoring bagi manajer 
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menjadi lebih baik apabila memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah 

yang besar, sehingga proses monitoring akan menjadi lebih baik (Wiranata 

& Nugrahanti, 2013). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer dalam 

melakukan tindakan tax avoidance. Hal yang menjadi indikatornya adalah 

persentasi jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar.  

Kepemilikan Institusional = Jumlah KSI x 100%        

              Jumlah SB 

 

Keterangan: 

KSI = Kepemilikan Saham Institusional 

SB  = Saham Beredar 

b. Karakter Eksekutif (X2) 

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi 

teratas baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap 

pimpinan memiliki karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan 

dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan (Pranata, 2014 dalam Butje dan Tjondro, 2014). Dalam 

mengambil keputusan, eksekutif biasanya memiliki dua karakter yaitu risk 

taker dan risk averse. Semakin eksekutif bersifat risk taker, nilai CETR 

akan semakin rendah yang mengindikasikan tax avoidance makin tinggi. 

Karakter eksekutif diukur menggunakan rumus: 
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Keterangan:  

E = EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation 

Amortization)/Total Aset 

T    =    Total Sampel  

t     =    Tahun 

c. Koneksi Politik (X3) 

Koneksi politik adalah akses dimana perusahaan memiliki kemudahan 

didalam pemerintahan dan perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam 

memperoleh pinjaman modal, dan resiko pemeriksaan pajak rendah. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koneksi politik adalah 

hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) 

mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Hubungan antara ilmu politik 

dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, 

karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi.  Perusahaan dikatakan 

memiliki koneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama 

atau salah satu pimpinan merupakan anggota parlemen, menteri atau 

memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Butje & Tjondro, 2014). 

Koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy yang bernilai 

1 jika ada pemimpin perusahaan yang menjabat dalam pemerintahan dan 

bernilai 0 jika tidak ada. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang sahamnya 

terdaftar di BEI periode 2015. Sampel yang digunakan diambil dengan metode 

purposive sampling yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan lengkap selama periode 2015 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya selama 

periode 2015 

4. Perusahaan dengan yang laba selama periode 2015 

5. Perusahaan dengan nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari satu 

selama periode 2015 

6. Perusahaan yang menjelaskan profil susunan dewan komisaris pada laporan 

tahunannya selama periode 2015 

7. Perusahaan non BUMN dengan periode yang berakhir Desember 2015. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu 

berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui www.idx.co.id yang 

terdaftar di BEI pada tahun perusahaan yang berakhir Desember 2015. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini data diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sampel melalui situs resmi 

www.idx.co.id yang  terdaftar di BEI pada tahun 2015. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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F. Tahapan Analisis Data 

1. Pengujian Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran 

tentang suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata 

(mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari masing-masing variabel yaitu 

kepemilikan institusional, karakter eksekutif, koneksi politik, dan tax 

avoidance. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji apakah 

data berdistribusi normal atau tidak dilakukan analisis grafik dan uji statistik 

Skewness dan Kurtosis. Apabila grafik histogram tidak condong ke kanan 

ataupun ke kiri maka dikatakan normal, sedangkan untuk nilai skewness dan 

kurtosis apabila nilai Zskewness dan Zkurtosis > -1,96  dan < 1,96 maka data 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016: 28). 

3. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi 

klasik terpenuhi maka akan menghasilkan estimator yang sesuai Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE), yang artinya model regresi dapat digunakan 

sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2016). 
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a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji 

multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

dan Tolerance masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas dan jika 

Tolerance > 0,1 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinieritas (Ghozali, 2016: 103). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik 

Plot dan uji glejser (Ghozali, 2016: 134). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas menggunakan Grafik Plot dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot seperti pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 

sedangkan untuk uji glejser jika variabel independen signifikan secara 

statistik (< 0,05) mempengaruhi variabel dependen maka hal tersebut 

terdeteksi terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Regresi linier berganda adalah alat statistik yang dipergunakan 



24 
 

24 
 

untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel terhadap satu buah 

variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas atau 

independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan 

variabel terikat atau variabel dependen (Ghozali, 2016). Analisis regresi linear 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kepemilikan 

institusional, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. 

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Y  = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

dimana : 

Y        = Tax avoidance 

 α                = Konstanta 

β1, β2, β3       = Koefisien regresi variable Independen 

X1        = Kepemilikan Institusional 

X2        = Karakter eksekutif 

X3       = Koneksi Politik 

 ε            = Error term 


