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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian asosiatif yang akan 

membuktikan hubungan biasa (korelasi) antara variabel bebas (independent 

variable) yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, dan komite audit 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 Teknik Penentuan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014-2016 sebanyak 142 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling yang merupakan metode penetapan sampel dengan 

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun criteria yang harus dipenuhi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah 

selama periode pengamatan tahun 2014-2016 

2. Perusahaan yang memiliki data saham manajerial, dan saham institusional 

selama periode tahun 2014-2016 
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3. Perusahaan yang mempunyai nilai CETR kurang dari 1selama periode tahun 

2014-2016 

4. Perusahaan yang tidak mengalami rugi pada periode yang berakhir Desember 

2014 sampai 2016 

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 yang terkait dengan kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite 

audit. 

a. Komite Audit, Ikatan Komite Audit Indonesian (IKAI) mendefinisikan komite 

audit adalah komite yang bekerja secara professional dan independen yang 

dibentuk oleh dewan komisaris dan demikian, tugasnya adalah membantu dan 

memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam 

menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan, manajemen 

resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di 

perusahaan-perusahaan. Komite audit diukur dengan menggunakan rumus 

rasio, yaitu jumlah anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan 

terhadap seluruh anggota komite audit 

 𝐴 = ℎ 𝑔𝑔      ℎℎ ℎ 𝑔𝑔    
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b. Dewan Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan 

Governance 2006). Pengukuran dewan komisaris independen dikakukan 

dengan menggunakan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan 

komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. 

𝑤   = ℎ 𝑔𝑔    𝑔𝑔  𝑤   

c. Kepemilikan Institusional, adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pemerintah, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dan dana perwalian 

serta institusi lainnya. Institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan 

pengawasan atas kinerja manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional 

di suatu perusahaan maka kepatuhan dan manajemen akan meningkat 

(Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kepemilikan institusional diukur dengan 

menggunakan skala rasio, yaitu prosentase jumlah kepemilikan saham 

institusional dibagi dengan seluruh modal saham perusahaan. 

 = ℎ  ℎ  ℎ  ℎ  ℎ  

d. Kepemilikan Manajerial, adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh pihak manajerial, direksi atau dewan komisaris perusahaan (Budiono, 

2005). Pohan (2008) mengatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan 

saham oleh manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan, 
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dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan pemegang saham 

dan manajer. Kepemilkan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang 

dimiliki oleh manajer dibagi modal saham perusahaan. 

 = ℎ  ℎ  ℎ   ℎ  ℎ  

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 yang digunakan 

adalah tax avoidance. 

Tax Avoidance adalah serangkaian cara yang dilakukan oleh wajib pajak 

untuk meminimalisasi beban pajak dengan cara dan usaha yang tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran Tax Avoidance dalam 

penelitian ini menggunakan model Cash Effective Tax Rate atau CETR. Menurut 

Dyreng et.al. (2008) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan 

penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan 

adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. 

Selain itu CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang 

mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Menurut Dewinta 

(2012) Penetapatan batas pengukuran Tax Avoidance yaitu apabila nilai CETR 

mendekati 0,25 atau 25% yaitu tarif pajak penghasilan badan mengidentifikasikan 

bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak dan sebaliknya apabila 

melebihi 25% maka akan meningkatkan penghindaran pajak. Perhitungan CETR 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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𝐶𝐴 𝐻 𝐸 = 𝑃 𝑦  𝑃   

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report. Data 

sekunder merupakan data yang diterbitkan atau diguakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2014-2016 yang diperoleh dari website perusahaan 

maupun website BEI (www.idx.co.id). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik dokumentasi yang diterbitkan oleh perusahaan sampel pada 

tahun 2014-2016. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), jurnal, buku dan literature yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian ini baik media cetak maupun elektronik. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini  adalah teknik analisis 

regresi linier berganda  (multiple regretion analysis). Pengujian dilakukan 

menggunakan bantuan program aplikasi komputer statistik komputer, yaitu SPSS. 

Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian 

terbukti signifikan atau tidak signifikan.Analisis regresi dianggap lebih tepat 

untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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dependen. Sesuai dengan syarat penggunaan metode regresi linier berganda maka 

sebelumnya terlebih dahulu dilakukan: 

1. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku 

umum atau generalisasi (Sanusi, 2011). Statistik deskriptif menggambarkan data 

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

range.Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting 

bagi data sampel. Uji Statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 

21. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Agar model yang digunakan dapat memberikan hasil representative, maka 

dilakukan uji asumsi klasik pada model untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Model yang dibuat dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Sekaran & Bougie (2014), uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini diperlukan 

untuk melakukan uji f dan uji t yang mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas 

menggunakan kolmogorov-smirnov Z test, grafik histogram, dan grafik normal p-
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plot. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas (asumsi 

significance) antara lain:  

1. Bila probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal  

2. Bila probabilitas ≤ 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yng terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel lainnya(Ghozali,2011). Bila angka VIF ada yang 

melebihi 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,10 berarti terjadinya 

multikolinieritas. Sebaliknya jika angka VIF < 10 dan nilai tolerance melebihi 

0,10 berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2011) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Pada penelitian ini 

menggunakan grafik scatterplot untuk menguji heteroskedastisitas dan 

menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 
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heteroskedastisitas :  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur 

(bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas.  

b.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan  

c. Untuk uji glejser apabila Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi 

homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokolerasi 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada kolerasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Auto kolerasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya (Ghozali,2011). Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji 

Durbin-Watson. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua 

variable bebas atau lebih terhadap satu variable terikat, yang bertujuan untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua 

atau lebih variable bebas. Rumus regresi linier berganda: 
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1) Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

Keterangan : 

Y :Tax avoidance 

α : konstanta 

β1... β4 : koefisien arah regresi 

X1 : Kepemilikan Institusional 

X2 : Dewan Komisaris Independen 

X3 : Kepemilikan Manajerial 

X4 : Komite Audit 

e : kesalahan pengganggu (disturbance’s error)

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesisi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua 

variabel atau lebih serta untuk menunjukan arah hubungan antara variabel 

dependen dan independen. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengujian statistik parametrik, dimana statistic parametrik ini digunakan 

jika distribusi data yang digunakan normal.Menurut Ghozali (2011), Ada 

beberapa kondisi yang yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat 

digunakan yaitu : 

1. Observasi harus independen.

2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal.

3. Varian populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus

sama.

4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval
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Untuk mengetahui kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang 

dilakukan,maka dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi (R
2
). Selain itu, 

uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara 

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

a. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R
2 

menjelaskan proporsi 

variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari 

satu variabel) secara bersama-sama (Sanusi,2011). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, apabila nilai 

koefisien determinasi semakin besar mendekati satu dan cenderung meningkat 

nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas yang menjelaskan 

secara bersama-sama dan nilainya selalu positif (Sanusi,2011). Dapat disimpulkan 

nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen. 

b. Uji signifikan parameter silmultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Uji F juga dapat dilakukan dengan melihati 

nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan 

significance level 0,05 (α = 5%). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut : 
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1. Jika nilai F hitung < F tabel maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). 

2. Jika nilai F hitung > F tabel maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). 

c. Uji signifikan parameter individual (Uji t) 

MenurutGhozali (2011), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,005 (α=5%). Ketentuan penolakan atau 

penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). 

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 

Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing 

variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 

0,005 (α=5%). Jika nilai signifikan lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang 

berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka 

hipotesis diterima, yang berarti secara individual variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  


