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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif yang akan 

membuktikan hubungan biasa (korelasi) antara variabel bebas (independent 

variable) yaitu corporate governance dengan indikator kepemilikan institusional, 

dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan corporate soial 

responbility dengan variabel terikat (dependent variable) yaitu tax avoidance. 

Ulum dan Juanda (2016) mendefinisikan penelitian asosiatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel lain. Hubungan dapat berupa korelasi maupun sebab akibat. 

Dalam penelitian jenis ini, setidaknya ada dua variabel penelitian. 

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-

2016 

2.  Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun 

berturut-turut selama periode 2014-2016 yang dapat diakses dari situs BEI 

(www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan. 

3.   Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah 

4.   Laba perusahaan bernilai positif 

5. Laporan tahunan dan keuangan yang memiliki data tentang kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, 

corporate social responsibility  

 

http://www.idx.co.id/
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C.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Independen Variabel 

Variabel independen adalah variabel yang tidak terikat oleh variabel lain. 

Dalam gambar arah hubungan antar variabel, variabel independen ditinggalkan 

oleh anak panah (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian ini variabel 

independen, yaitu corporate governance dan corporate social responbility. 

Corporate governance memiliki beberapa indikator yaitu kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.   

Kepemilikan Institusional, adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan 

dana perwalian serta institusi lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). 

Kepemilikan Institusional diukur dengan menggunakan skala rasio melalui jumlah 

saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. 

      SI 

   SB 

Keterangan : 

KI : Kepemilikan Institusional 

SI : Total saham yang dimiliki institusional 

SB : Total saham yang beredar 

Dewan Komisaris Independen, adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam 

segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi 

dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada 

suatu perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dewan komisaris independen 

dapat diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu jumlah anggota dewan 

komisaris independen dibagi jumlah total anggota dewan komisaris. 

      JKI 

   JAK 

Keterangan : 

DKI : Dewan Komisaris Independen 

JKI : Jumlah anggota dewan komisaris independen 

JAK : Jumlah total anggota dewan komisaris 

x 100% KI = 

x 100% DKI  = 
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Komite Audit, dibentuk untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi 

kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik internal maupun 

eksternal di dalam perusahaan (Utama, 2004). Pengukuran komite audit dilakukan 

dengan menghitung jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi 

dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan. 

      KKI 

   KP 

Keterangan : 

KoA : Komite audit 

KKI : Jumlah komite audit diluar komisaris independen 

KP : Jumlah seluruh komite audit perusahaan 

Kualitas Audit, adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mangaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 

yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan 

Suardana, 2014). Pengukuran Kualitas Audit dilakukan dengan menggunakan 

variable dummy yaitu jika perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four maka 

ditandai angka 1 dan jika perusahaan diaudit oleh KAP non The Big Four maka 

ditandai dengan angka 0. 

Corporate social responsibility, adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan 

yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi 

tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain dari 

tindakan-tindakan perusahaan (Hoi, Wu dan Zhang, 2013 dalam penelitian 

Wahyudi, 2015). Pengukuran Corporate social responsibility dilakukan dengan 

proksi global reporting initative (GRI). Proksi tersebut dinilai dengan 

membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah 

pengungkapan yang disyaratkan GRI sebesar 79 item. GRI menggunakan check 

list pada enam indikator yang meliputi kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, hak 

asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Untuk daftar 

pengungkapan corporate social responsibility dapat dilihat pada lampiran 1.  

       ∑Xyi 

    ni 

x 100% KoA = 

x 100% GRI = 
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Keterangan : 

GRI : Corporate Social Responsibility 

∑Xyi : Jumlah item yang diunkapkan oleh perusahaan 

ni : Jumlah 79 iem 

2. Dependen Variabel 

Variabel dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel lain. Dalam 

gambar arah hubungan antar variabel, variabel dependen dituju oleh anak panah 

(Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian ini variabel dependen, yaitu tax 

avoidance. Tax Avoidance adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak 

untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan 

yang ada di peraturan perpajakan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Pengukuran 

terkait Tax Avoidance  dilakukan dengan menggunakan proksi Tarif Pajak Efektif 

(ETR) sebagai alat ukur.  

      BP 

   EBT 

Keterangan : 

ETR : Tax Avoidance 

BP : Beban Pajak 

EBT : Laba Sebelum Pajak 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016). Data sekunder yang digunakan 

terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara data-data perusahaan 

yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan berdasarkan data empiris dan 

x 100% ETR = 

= 

http://www.idx.co.id/
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dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan, dalam hal ini laporan tahunan dan 

laporan keuangan. 

F.  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance dan 

corporate social responsibility terhdap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan 

program Partial Least Square (PLS). PLS adalah metode penyelesaian structural 

equation modeling (SEM) yang dalam hal ini lebih tepat dibandingkan dengan 

teknik-teknik lainnya. Berikut ini adalah tahapan dalam menganalisis data yaitu : 

1. Statistik deskriptif, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2013:19). 

2. Tahap selanjutnya menilai outer model atau measurement model. Karena 

dalam penelitian ini menggunakan variabel laten dengan konstruk formative 

maka pengujian terhadap outer model dilakukan dengan dua kriteria yaitu: 

bobot indikator (indicator weight) dalam hal ini nilai outer weight kurang dari 

0,7 dan Multikolineritas memiliki nilai variance inflation factor (VIF) kurang 

dari 5 (Ghozali dan Latan, 2015). Setelah model dikatakan siap, maka 

dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu inner model. 

3.  Tahapan berikutnya menilai inner model atau structural model. Tahap ini 

dalam mengevaluasi model structural menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen. Perubahan yang terjadi pada nilai R-square dapat digunakan dalam 

menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. 

Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan 

melihat Q-square predictive relevance. Nilai Q-square predictive relevance 

lebih dari 0 menunjukan bahwa model mempunyai  nilai predictive relevance, 

sedangkan nilai Q-square predictive relevance kurang dari 0 menunjukan 

bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Statistik uji yang 

digunakan adalah statistik t atau uji t. Pengujian dilakukan dengan t-test, jika 

t-statistik diatas 1.96 dan ρ-value kurang dari 0,05 berarti signifikan. 


