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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih 

(Sugiyono, 2017). Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan 

dengan penelitian deskriptif dan komparatif karena penelitian ini dapat dibentuk 

suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu 

gejala. Penelitian ini menganalisis pengaruh koneksi politik, capital intensity, dan 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 144 perusahaan 

manufaktur. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu, 

pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan 

diperoleh sebanyak 65 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun  2016-2017 
144 

Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan 

laporan keuangan dan laporan tahunan secara 

lengkap pada tahun 2016-2017 

(17) 

Perusahaan manufaktur yang mengalami 

kerugian pada tahun 2016-2017 
(51) 
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Perusahaan manufaktur yang mempunyai  

CETR >  1 
(11) 

Jumlah sampel perusahaan 65 

Jumlah observasi 2016-2017 130 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen: 

a. Penghindaran Pajak (Y) 

Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah proses pengendalian 

tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. 

Pengukuran terkait penghindaran pajak dilakukan dengan cash effective tax rate 

(CETR) sebagai alat ukur. CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan 

penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan 

adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak 

(Dyreng et al., 2008). Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas 

penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas 

perpajakan karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak 

dibagi dengan laba sebelum pajak. Apabila nilai CETR sama dengan 25% atau lebih 

maka perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah, dan begitu 

pula sebaliknya. Perhitungan CETR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CETR =  
Pembayaran Pajak 

Laba Sebelum Pajak
 x 100% 

2. Variabel Independen: 

a. Koneksi Politik (X1) 

    Dalam penelitian ini untuk menentukan dalam perusahaan tersebut 

memiliki adanya koneksi politik dilihat dari 3 kategori:  
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1. perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, 

2. direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan 

politisi yang berafiliasi dengan partai politik, dan 

3. direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan 

pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya.  

Koneksi politik diukur dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah 

variabel buatan atau variabel boneka yang dibuat untuk mengkuantitatifkan data 

kualitatif dengan memberi kode 0 atau 1 (Adhikari et al., 2006). Untuk menentukan 

kepemilikan pemerintah diberikan kode 1 untuk perusahaan yang memiliki 

hubungan dekat yang dimiliki perusahaan berkoneksi politik seperti salah satu dari 

3 kategori tersebut dan 0 jika tidak. 

b. Capital Intensity (X2) 

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai 

atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, 

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  Intensitas aset tetap menunjukkan 

proporsi aset tetap di dalam perusahaan yang diukur dengan cara membandingkan 

dengan total aset yang dimiliki. Intensitas aset tetap diperoleh dengan 

membandingkan total aset tetap dan total aset (Darmadi dan Zulaikha, 2013). 

Perhitungan capital intensity dapat rumuskan sebagai berikut: 

CAPINT =  
Total Aset Tetap

Total Aset
 x 100% 
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c. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (X3) 

Proses mengomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 

ekonomi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dengan kegiatan 

masyarakat secara keseluruhan merupakan suatu bentuk pengungkapan CSR yang 

sering disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting maupun social 

accounting (Sudana dan Arlindania, 2011). Indikator pengungkapan CSR yang 

digunakan adalah yang diterbitkan oleh GRI yaitu GRI-G4 dengan total indikator 

91 item dengan indikator kinerja yang menjadi tiga komponen utama, yaitu 

ekonomi (9 item), lingkungan hidup (34 item), dan sosial (48 item) 

(www.globalreporting.org). Untuk penjelasan indikator GRI-G4 terlampir. 

Perhitungan pengungkapan CSR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CSRIj =
∑ Xyi

Ni
 

Keterangan: 

CSRIj: Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan i 

ΣXyi: nilai 1 = jika item yi diungkapkan; 0 = jika item yi tidak diungkapkan. 

Ni: jumlah item untuk perusahan i, ni ≤ 91 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (Supomo dan Indriantoro, 2011). Sumber data untuk penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan atau sustainability report yang 

terdaftar di website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan. Untuk sustainabilitiy report bisa diperoleh melalui website resmi 

perusahaan. 

E. Teknik Perolehan Data 

 Dalam memeroleh data-data pada penelitian ini, peneliti memeroleh data 

dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun elektronik (Sukmadinata, 2013). Teknik dokumentasi diperoleh 

dengan cara mencatat ulang, mendownload, dan mentranskripsikan dokumen 

berdasarkan informasi-informasi pada website Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id dan website resmi perusahaan. 

F. Teknik/ Tahapan Analisis Data 

1.  Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

(Ghozali, 2013). 

2. Uji Asumsi Klasik   

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel (Ghozali, 2013). Multikolonieritas 

adalah situasi adanya variabel-variabel bebas di antara satu sama lain. 

http://www.idx.co.id/
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c. Uji Heteroskedastisitas   

Menurut Ghozali (2013) memaparkan bahwa uji heteroskedastisitas 

memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), yang dalam penelitian ini 

adalah pengaruh koneksi politik (X1), capital intensity (X2), dan pengungkapan 

corporate social responsibility (X3) terhadap tax avoidance (Y). Analisis tersebut 

dapat dihitung menggunakan alat bantu komputer yaitu SPSS (Statistical Package 

for The Social Science) dengan tingkat signifikansi 5%. Persamaan regresi linear 

berganda secara sistematis ditunjukkan sebagai berikut.  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan:  

Y = Effective Tax Rate (ETR)  

α = Nilai intersep konstanta  

β1-β3 = Koefisien regresi variabel independen  

X1 = Koneksi Politik  
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X2 = Capital Intensity 

X3 = Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

e = Variabel di luar model (error)  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu yang kecil berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variansi variabel dependen. Jika jumlah variabel 

independen lebih dari dua, sebaiknya menggunakan koefisien determinasi 

yang telah disesuaikan yaitu adjusted R2 (Ghozali, 2013). 

b. Uji Statistik F 

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian hipotesis dengan uji 

statistik F dilakukan dengan menggunakan signifikasi level 0.05 (α= 5%). 

c. Uji Statistik t 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variansi variabel dependen. 

 

 


