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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

      Obyek penelitian berupa seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari seluruh sektor. Pengklasifikasian perusahaan Manufaktur 

didapat dari SahamOk.com tahun 2013-2014. 

B. Jenis penelitian 

      Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif, dimana penelitian ini ingin 

mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut data 

yang diperoleh maka penelitian ini termasuk dalam jenis kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh berbentuk angka.  

C. Variabel dan Definisi Operasional 

      Penelitian ini ingin melihat hubungan antara variabel indpenden yang berupa 

jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah komite audit, kualitas 

audit, leverage dan retun on assets terhadap variabel dependen berupa penghindaran 

pajak. 

1. Variabel Dependen (Y) 

      Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

untuk memahami, dan menjelaskan variabilitasnya. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Pengukuran yang terkait 

dengan penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan GAAP ETR, dimana 

ETR tarif pajak efektif (TPE) adalah alat hitung untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hijriani, 2015).
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GAAP ETR dihitung dengan menggunakan rumus yang dilakukan Reza, (2012) 

yaitu : 

𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =  
𝑇𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑖, 𝑡

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖, 𝑡
 

Keterangan : 

GAAP ETR adalah efefctive tax rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan 

yang berlaku. 

Tax expense, adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun 

t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

Pretax income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

2. Variabel Independen ( X ) 

      Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

timbulnya variabel dependen, baik secara positif ataupun negatif. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Good Corporate Governance yang meliputi 

prosentase jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah komite 

audit, kualitas audit, leverage,dan retun on asset. 

a. Dewan komisaris  

      Keberadaan variabel dewan komisaris yang menunjang kinerja perusahaan dan 

meningkatkan efektivitas monitoring diukur dengan menggunakan prosentase 

dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan (Siallangan, 2006). Dalam 

penelitian ini variabel dewan komisaris diproaksikan dengan prosentase dewan 

komisaris independen dalam suatu perusahaan (Mayangsari, 2003). Proporsi dewan 

komisaris Independen diukur dengan rasio : 
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𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

=  (
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
) 

Dewan komisaris independen dilambangkan G_INDP 

b. Kepemilikan institusional. 

      Besar kecilnya kepemilikan institusional mana kala mempengaruhi kebijakan 

penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan 

institusional diukur menggunakan prosentase (Khurana, 2009). Kepemilikan 

institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio : 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  (
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
) 

Kepemilikan instituional dilambangkan dengan G_INST 

c. Komite audit. 

Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai 

masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan 

pengendalian intern (Mayangsari, 2003). Efektivitas komite audit dalam 

menjalankan tugasnya juga ditentukan oleh aktivtias komite audit yang diukur dari 

frekuensi atau jumlah rapat  dan presentase kehadiran anggota dalam rapat komite 

audit. Dalam penelitian ini variabel frekuensi rapat komite diberi simbol G_MEET 

yang diukur dari berapa jumlah rapat yang dilakukan dalam setahun dan variabel 

presentase kehadiran anggota dalam rapat komite audit ( Reza,2012): 

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
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Frekuensi rapat diberi simbol G_MEET dan tingkat kehadiran diberi simbol 

G_FRE 

d. Kualitas audit. 

      Kualitas audit bisa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan, jika perusahaan diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four seperti KAP Osman Ramli & 

Rekan (Delloite), KAP Drs Haryanto Sahari & Rekan (KAP Price Waterhaouse 

Coopers), KAP Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaja (KAP Ernst & Young), KAP 

Siddharta & Harsono (KAP KPMG) maka akan lebih independen karena lebih 

dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran 

(Kurniasih, 2007). Kualitas audit diukur dengan variabel dummy, dengan 

memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) The Big Four, dan 0 apabila tidak diaudit oleh The Big Four. Kualitas audit 

dilambangkan dengan G_AUDIT. 

e. Leverage. 

      Leverage menggunakan persamaan DER (debt to equity ratio) rasio yang 

membandingkan antara total hutang dibagi dengan total ekuitas yang dimiliki 

perusahaan pada akhir tahun. Leverage diukur dengan total debt to equity ratio 

dengan rumus (Darmawan dan Sukartha, 2014) : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠)
) 

Leverage dilambangkan dengan LVRDER 
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f. Retun on assets. 

      Return on Assets adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada 

akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus (Kurniasih dan Sari, 2013) : 

𝑅𝑂𝐴 =  (
𝑙𝑎𝑏𝑎 (𝑟𝑢𝑔𝑖) 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
) 

ROA dilambangkan dengan ROAP 

D. Populasi dan Sample 

       Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdapat 

dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014 (www.idx.com). Jumlah populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 282 perusahaan (www.sahamok.com). Sample 

merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan 

populasinya. Teknik untuk pengambilan sample menggunakan teknik purposive 

sampling, yang berarti pemilihan sample berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan 

sample dengan menggunakan purposive sampling bertujuan untuk memperoleh 

sample yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sample 

yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah  : 

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di BEI. 

2. Perusahaan yang terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun 

2013-2014. 

3. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami 

kerugian selama tahun 2013-2014. 

4. Tahun buku laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember, hal ini 

dikarenakan untuk menjaga keseragaman sample dan analisisnya. 

http://www.idx.com/
http://www.sahamok.com/
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5. Laporan keuangan dan laporan tahunan memiliki data yang dibutuhkan yaitu, 

pengungkapan perhitungan pajak kini dan tangguhan, prosentase jumlah dewan 

komisaris, kepemilikan institusional, jumlah komite audit, informasi KAP 

yang mengaudit perusahaan.  

6. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang rupiah, hal ini 

dilakukan untuk menjaga kesetaraan data.  

E. Jenis dan Sumber Data 

      Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. 

Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-

2014, yang didokumentasikan dalam www.idx.com serta sumber lain yang relevan. 

Data yang diambil berupa data cross section yang akan membandingkan antara 

perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya dan time series perbandingan dari 

tahun ke tahun. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi, 

peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Seperti 

laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan dari tahun 2013-2014. Data diperoleh 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ( www.idx.com ), web-web resmi perusahaan 

sample, dan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian baik media cetak maupun elektronik. 

 

http://www.idx.com/
http://www.idx.com/
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G. Teknik Analisis Data 

      Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara variabel indpenden yang 

berupa dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas, 

leverage, dan retun on assets dengan variabel dependen berupa penghindaran pajak. 

Penelitian ini merupakan gabungan antara time series (perusahaan yang sama 

dengan kurun waktu lebih dari satu tahun) dan cross section (melibatkan berbagai 

perusahaan). Penelitian ini akan menggunakan model regresi linier berganda karena 

penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan variabel independen dengan 

variabel dependen.  

      Dalan mengukur penghindaran pajak ada berbagai macam cara, namun dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ETR untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hijriani, 2015). ETR (effective tax 

rate) adalah cara untuk mengetahui potensi perusahaan tersebut menghindari pajak 

dengan model GAAP ETR. 

Model GAAP ETR 

GAAP_ETRit =∝1+ β1G_INDPit + β2G_INSTit +  β3G_MEETit + β4G_FREit  

+ β5G_AUDITit +   β6LVRGDERit + β7ROAPit  + εit  

Dimana : 

GAAP ETR  : ETR munurut beban pajak total 

G_INDP : Prosentase dewan komisaris 

G_INST : Kepemilikan Institusional 

G_MEET : Frekuensi rapat 

G_FRE : Tingkat kehadiran rapat 
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G_AUDIT : Kualitas audit 

LVRGDER : Leverage debt to equity ratio 

ROAP  : Return on assets 

ɛ  : Eror 

1. Uji normalitas.  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen 

maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak.    

2. Uji asumsi klasik. 

      Untuk dapat menilai hipotesis maka diperlukan model regresi yang baik dan 

tidak biasa melalui uji statistik. Model regresi harus bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator) untuk mendapatkan model tersebut maka diperlukan uji 

asumsi klasik berupa uji heterokedasitas, uji multikollonieritas, uji autokorelasi dan 

uji normalitas (Hijriani, 2015). 

a. Uji autokorelasi. 

     Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Problem autokorelasi sering ditemukan pada waktu 

data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2006f).  Penelitian ini akan mengguanakn Run test dalam 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Dikatakan model regresi tidak terdapat 

autokorelasi apabila signifikansi Run Test tidak signifikan (lebih besar dari 0,05). 
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b. Uji multikolonieritas. 

     Multikolinearitas meruapakan suatu gejala korelasi antara variabel independen 

yang ditunjukkan dengan korelasi signifikasi anatar variabel independen. Adanya 

gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai Variance 

Infation Factor (VIP) (Idris, 2006). Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF 

adalah 10. Apabila tolerance value < 0,1 atau VIF >10 maka terjadi 

multikolinearitas. Sebaliknya apabila tolerance value > 0,1 atau VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas.  

c. Uji heterokedastisitas 

     Tujuan uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi tidak 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2006). Untuk mendeteksi heterokedastisitas, penelitian ini mengguanakn grafik 

plot, dinyatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila grafik plot tidak 

menampakkan pola yang jelas, dan titik-titik menyebar secara acak diatas dan 

dibawah sumbu Y (Ghozali, 2006) 

3. Uji Koefisien Determinasi  

     Uji ini dilakukan untuk melihat lebih rinci seberapa besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi yang terdapat dalam variabel dependen. 

Nilai dari pengujian ini berkisar anatar 0-1, dimana semakin nilai tersebut 

mendekati 1 maka model regresi akan semakin baik.  
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Uji simultan).  

      Uji F dilakukan untuk untuk menguji secara keseluruhan variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam menguji hipotesis ini, 

digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila probabilitas nilai F dalam uji 

signifikasi simultan (uji statsistik F) lebih kecil (signifikan), maka disimpulkan 

bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, atau 

dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

b. Uji Parsial (Uji t)  

      Uji ini dilakukan untuk menentukan masing-masing variabel independen 

seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jika probabilitas variabel 

independen signifikan 0,05, maka dikatakan bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. 


