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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan non keuangan sektor transportasi yang sahamnya 

kosisten terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2015-2016. 

B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Variabel terikat (Y) atau yang dapat disebut variabel dependent merupakan 

variabel yang dapat dipengaruhi variabel lain yaitu variabel bebas (X). Pada 

penelitian ini menggunakan penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai variabel 

dependent atau variabel terikat. Penghindaran pajak (tax avoidance) diukur 

dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR yaitu pembayaran 

sejumlah nominal pajak secara kas yang diperoleh dari laba perusahaan sebelum 

pajak penghasilan. Tingkat penghindaran pajak perusahaan diharapkan mampu 

teridentifikasi melalui Cash Effective Tax Rate (CETR) dengan analisis pengaruh 

variabel-variabel bebas.  

CETR = 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

Variabel Independent merupakan variable bebas (X) yang keberadaannya 

dapat mempengaruhi variabel terikat sehingga dapat diartikan variabel 

independentadalah sebab atas sebuah variabel dependent. Variabel 
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Independentyang akan diuji pada penelitian ini adalah Karakteristik Eksekutif 

(𝑋1)dan Koneksi Politik (𝑋2). 

Karakteristik Eksekutif (𝑋1) akan tercermin melalui  resiko perusahaan 

yang signifikan terhadap tingkat risk taker pada karakter eksekutif perusahaan. 

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan resiko perusahaan 

(corporate risk) yang dimiliki perusahaan (Paligorova, 2010).  

Resiko perusahaan =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Koneksi politik (𝑋2) diukur menggunakan variabel dummy, yaitu dengan 

memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang setidaknya salah satu pemegang 

saham besar (sesorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham 

dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, 

wakil presiden maupun sekertaris alah anggota parlemen, menteri atau orang yang 

berkaitan dengan politikus atau partai politik. Dan memberikan nilai 0 bagi 

perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan sub sektor 

tansportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016. Pengujian dilakukan pada 

perushaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode 

penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun 

kriteria – kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Perusahaan go public non keuangan dengan sub sektor transportasi yang 

konsisten listing di BEI pada tahun 2015-2016. 

2. Menerbitkan laporan keuangan lengkap yang telah di audit selama periode 

tahun 2015-2016. 

3. Perusahaan memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

4. Perusahaan selama tahun penelitian memperoleh laba dan tidak mengalami 

kerugian. 

D. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan 

laporan tahunan perusahaan yang terdaftardi BEI tahun 2015-2016 dan di 

dokumentasikan dalam www.idx.co.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 

Teknik dokumentasi merupakan teknik analisis data yang diperoleh tidak secara 

langung namun didapat dari data-data yang dipublikasikan oleh perusahaan 

mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan transportasi dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

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

Pengujian menggunakan analisis uji asumsi klasik yang terdiri dariuji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas dan  

regresi linear berganda..  

1) Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas  

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 

Uji kolmogorov-smirnov (KS ) dengan kriteria pengujian α = 0,05 dimana :  

 Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal  

 Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal  

b. Uji Multikolonearitas  

Pengujuan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel 

independen atau bebas. Multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar 

variabel independen yang ditunjukan dengan korelasi signifikan antar variabel 

bebas. 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, sehingga apabila : 
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 tolerance value < 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) >10 maka terjadi

multikolinearitas.

 tolerance value > 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) < 10 maka tidak

terjadi multikolinearitas.

c. 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 dilihat 

menggunakan plot antara nilai yang dihasilkan dari variabel dependen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID . Hasil yang baik adalah apabila tidak terjadi 

heterokedastisitas atau bisa dikatakan terdapat kesamaan varians dari residual atas 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi untuk melihat korelasi antara suatu periode ke periode 

sebelumnya. Sehingga pengujian ini dilakukan pada data time series yang 

melibatkan pengujian lebih dari satu periode pelaporan. Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi pada data dapat digunakan uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test 

dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange 

Multiplier. 

1. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi 

berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik 
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analisis regresi berganda merupakan teknik uji linear yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, pengaruh 

dapat dilihat dari hubungan positif atau negatif antara variabel dependen dengan 

variabel independen, dengan persamaan sebagai berikut:  

Y = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝐸 

Keterangan : 

Y = Tax Avoidance (CETR) 

𝛼 = Kontanta 

𝛽 = Koefisien Regresi 

𝑋1 = Karakteristik Eksekutif (KE) 

𝑋2 = Koneksi Politik (KP) 

E = Residual 

 

Analisis dengan menggunakan regresi linear berganda akan melibatkan 2 

proses uji, yaitu : (a) Uji koefisien determinasi (𝑅2) intinya mengukur tingkat 

ketepatan dari regresi linear berganda. Pada penelitian ini digunakan Adjusted R 

Square karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran 

Adjusted R Square adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah 

antara 0 dan 1. Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya bila 

nilai yang ditunjukkan besar maka variabel independen mampu memberikan 

hampir seluruh informasi yang dibutuhkan; (b) Uji Hipotesis, pada pengujian 

hipotesis dilakukan 2 uji lagi antara lain : 
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1) Uji F, ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika sig < 0,05, menunjukkan 

bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika sig > 0,05, menunjukkan bahwa 

model yang digunkan belum mampu menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian 

hipotesis adalah 95% atau (α) 0.05.  

Uji - t,  ini digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara individu. Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara 

parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan 

variabel lain adalah konstan. Variabel bebas dikatakan dapat berpengaruh jika 

nilai probabilitas signifikansi < 0,05 dan sebaliknya variabel bebas tidak 

berpengaruh apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05. 


