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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan penelitian yang melibatkan bentuk statistik untuk menganalisis data 

tersebut, dalam penelitian kuantitatif sudah jelas perencanaannya sebagai penelitian 

yang terstruktur. Dalam penelitian kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih untuk menguji hipotesis yang digunakan oleh peneliti lalu diuji 

dengan menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif akan dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian variabel-variabel 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda melalui software STATA versi 

14. 

3.2 Identifikasi Variabel 

 Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen 

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa variabel ini memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam bahsa 

Indonesia, variabel ini sering disebut dengan variabel bebas. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik dan good corporate 

governance.  

2. Variabel Dependen 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel dependen 
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dalam penelitian ini adalah tax avoidance (penghindaran pajak). Penghindaran 

pajak dijadikan variabel dependen karena adanya penghindaran ditentukan oleh 

pengaruh variabel lain. 

3. Variabel Kontrol 

Menurut Sugiyono (2011) variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan 

atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak sedang diteliti. Dalam 

penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah Return on Asset (ROA), 

Leverage, dan ukuran perusahaan. 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan salah satu upaya 

meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena 

masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Tax avoidance 

dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR) yang 

mengacu pada penelitian Jihene & Moez (2019). ETR adalah perbandingan 

antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Total beban pajak 

merupakan beban pajak kini dan pajak tangguhan. ETR dapat menangkan 

segala bentuk pengurangan pajak melalui tempat penampungan pajak dan celah 

hukum (Dyreng, Hanlom, Maydew, dan Thomrock, 2017). Selain itu, ETR 

mampu mendeteksi penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda 

temporer (Hanlon dan Heitzman, 2010). ETR dinilai berdasarkan pada 

informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada perhitungan ini 

tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja, tetapi beban pajak lainnya 

yang dapat dibebankan pada perusahaan. ETR merupakan fungsi kebalikan dari 

penghindaran pajak. Namun, nilai ETR dalam penelitian ini dikalikan dengan -

1 sehingga ketika nilai ETR rendah, maka perusahaan kurang terlibat dalam 

praktek penghindaran pajak. Rumus perhitungan ETR adalah sebagai berikut: 
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 𝐸𝑇𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑥

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥
 𝑥 − 1 

2. Variabel Independen 

Variabel independen beserta pengukurannya untuk mendukung 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Koneksi Politik 

Koneksi politik merupakan hubungan yang dapat memudahkan segala urusan 

dengan cara-cara tertentu untuk mempunyai ikatan secara politik. Koneksi 

politik dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh 

pemerintah pada suatu perusahaan. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu 

sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan. Perusahaan berkoneksi 

politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan 

secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau 

pemerintah (Purwoto, 2011). Kedekatan tersebut dapat dilihat melalui apakah 

perusahaan tersebut menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan 

pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah tersebut memiliki koneksi 

terhadap struktur organisasi perusahaan, apakah itu komisaris maupun direksi 

(Fisman, 2001). Koneksi politik diukur dengan variabel dummy, dengan 

memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang dewan direksi dan/atau dewan 

komisaris sedang aktif menjadi pejabat dalam pemerintahan atau pernah 

menjabat dalam pemerintahan dan 0 jika tidak memiliki koneksi politik (Kim 

dan Zhang, 2016). 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi atau 

lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment 

banking (Siregar dan Utama, 2005). Marfirah dan Syam (2016) menghitung 
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adanya kepemilikan institusional (INST) dengan cara membandingkan saham 

yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Rumus yang 

digunakan yaitu: 

 

𝐼𝑁𝑆𝑇 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) yang menggunakan 

variabel kontrol ROA, leverage, dan ukuran perusahaan. Variabel kontrol 

beserta pengukurannya untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Return on Assets (ROA) 

Return on Assets merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang bersumber dari kegiatan investasi 

perusahaan. Return on Assets juga dapat menggambarkan bagaimana suatu 

perusahaan dapat mengelola asetnya untuk mendapatkan penghasilan. 

Perhitungan ROA dalam penelitian ini sama dengan yang dilakukan dalam 

penelitian oleh Huang dan Sun (2017) yaitu dihitung dengan laba bersih setelah 

pajak dibagi dengan total aset. Rumus dalam menghitung ROA adalah: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

b. Leverage 

Menurut Agustia (2013) Leverage merupakan perbandingan antara total 

liabilitas dengan total aset perusahaan yang menunjukkan besarnya aset yang 
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dimiliki suatu entitas bisnis yang didanai dengan menggunakan hutang. Rumus 

yang digunakan dalam menghitung leverage adalah: 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

 

 

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan atau size merupakan suatu pengukuran yang 

dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat 

menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang 

diperoleh perusahaan. Pengukuran besar kecilnya perusahaan tersebut dilihat 

dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini sama dengan yang dilakukan dalam penelitian oleh Wang 

et al. (2017) yaitu: 

 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan berjenis kuantitatif. Selain itu data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah unbalance data panel. Unbalance data panel 

yaitu, keadaan dimana data tiap tahun perusahaan tidak sama. Jenis data ini digunakan 

agar suatu perusahaan apabila memiliki laporan keuangan pada tahun tertentu tidak 

memenuhi kriteria namun pada tahun yang lain memenuhi kriteria, maka perusahaan 

masih dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tahunan 

dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan sektor industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Laporan ini dapat 
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dilihat pada website www.idx.co.id atau ke website perusahaan tersebut. Selain itu juga 

akan melakukan pengumpulan data melalui OSIRIS. 

3.5  Prosedur Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini diperlukan sampel yang berasal dari perusahaan seluruh 

sektor industri kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2015-2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yang berarti sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu agar 

mewakili populasinya. Menurut Sugiyono (2011) purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dan kriteria yang 

ditentukan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh perusahan tersebut telah terdaftar di BEI tahun 2015-2018 dan tidak 

dikeluarkan dari daftar periode tersebut. 

2. Perusahaan tidak termasuk jenis perusahaan keuangan. 

3. Perusahaan tersebut memiliki data dan informasi yang lengkap selama periode 

2015-2018 terkait dengan variable yang diperlukan dalam penelitian ini. 

4. Perusahaan tidak mengalami kerugian baik sebelum ataupun sesudah pajak. 

Penentuan kriteria ini karena perusahaan dengan keadaan rugi tidak melakukan 

penghindaran pajak dan nilai ETR berkisar antara 0 hingga 1 (Adhikari, 

Derashid, dan Zhang, 2006) 

3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Sugiyono, 2011). Statistik deskriptif memberikan informasi berupa 

rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. 
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3.6.2 Uji Hipotesis 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dalam pengujian 

hipotesis yang bertujuan untuk mengukur pengaruh dan mengetahui arah hubungan 

antara masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Pengujian 

yang digunakan yaitu uji signifikasi parameter individual (uji statistik t) dan uji 

koefisien determinasi (R2). Model regresi yang digunakan untuk menguji adalah 

sebagai berikut: 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐾𝑃𝐿𝑖𝑡  +  𝛽2𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +  𝛽5𝐹𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡   

Keterangan: 

ETR  : Tindakan Penghindaran Pajak 

α  : Konstanta 

β1 – β5  : Koefisien arah regresi 

KPL  : Koneksi Politik 

INST  : Kepemilikan Institusional 

ROA  : Return on Assets 

LEV  : Leverage 

FSIZE  : Ukuran Perusahaan 

e  : Residual Error 

3.6.2.1 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan taraf signifikansi dengan taraf kepercayaan (α). 

Taraf kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Jika taraf signifikansi lebih besar dari 

0,05 artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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variabel dependen. Sebaliknya, jika taraf signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.2.2 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (I. Ghozali, 2016). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. 
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