
	  

	  

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode analisis 

statistik deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atas 

variabel-variabel penelitian secara statistik. Setelah pengujian statistik 

deskriptif akan dilakukan uji asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik 

adalah untuk menghindari terjadinya estimasi bias karena tidak semua data 

dapat diterapkan regresi. Salah satu syarat untuk dapat menggunakan uji 

regresi adalah terpenuhinya uji asumsi klasik.  

Setelah dilakukan uji asumsi klasik untuk selanjutnya akan dilakukan 

analisis regresi berganda. Tujuannya adalah untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi 

berganda berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan 

satu atau lebih variabel bebas atau penjelas. Tujuannya adalah untuk 

mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

bebas atau penjelas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif ataupun negatif. Adapun variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate governance, yaitu: 

1. Kepemilikan institusional 

2. Prosentase Dewan Komisaris Independen 
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3. Dewan Komisaris 

4. Kualitas Audit 

5. Komite Audit 

Adapun alasan dalam penggunaan variabel independen 

kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah 

dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit serta variabel dependen 

yaitu tax avoidance dalam penelitian ini adalah variabel-variabel tersebut 

dapat menunjukkan bagaimana kondisi dan kualitas dari perusahaan. 

Proksi dari corporate governance tersebut mengikuti penelitian yang 

dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) dan Annisa (2012).  

 

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tax 

avoidance. Pengukuran tax avoidance diukur dengan book tax gap atau 

beda dari laba akuntansi dan laba fiskal. Pengukuran tax avoidance dengan 

alat ukur book tax gap mengikuti penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Desai dan Dharmapala (2006) dan Annisa (2012). Dalam menghitung 

book tax gap menggunakan perhitungan matematis sederhana dari laba 

sebelum pajak dalam laporan laba rugi komersial terhadap laba fiskal 

perusahaan.  

Book Tax Gap= Laba Sebelum Pajak– Laba Kena Pajak 

 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Kepemilikan Institusional 

Besar kecilnya variabel kepemilikan institusional sebagai proksi 

dalam corporate governance dalam penelitian ini akan diukur 

menggunakan prosentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan. 

Menurut Harunadan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan 

bahwa stuktur corporate governance yang dilihat struktur kepemilikannya 

memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak. 

Penelitian ini mengikuti Zhou (2011) dan Annisa (2012) yang mengukur 
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kepemilikan institusional dengan cara membagi saham yang dimiliki dari 

jumlah saham yang diterbitkan. Data tersebut diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan. Kepemilikan institusional dilambangkan sebagai INST 

dan diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut: 

Kepemilikan Institusional = !"#$#"%&  !"#"$  !"#"$"%"  !"#$!$%#!
!"#$%&  !"#"$  !"#$  !"#$%&"#'()

 

 

3.3.2 Prosentase Dewan Komisaris Independen 

Proksi yang digunakan pada penelitian ini mengikuti penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Minnick dan Noga (2010), Sabli 

dan Noor (2012), dan Annisa (2012). Dalam penelitian ini struktur dewan 

komisaris diproksikan dengan prosentase dewan komisaris independen 

dalam suatu perusahaan terhadap jumlah total dewan komisaris. 

Prosentase dewan komisaris independen dalam penelitian ini 

dilambangkan sebagai INDP dan diukur dengan menggunakan rasio 

sebagai berikut: 

Proporsi komisaris independen  

= !"#$%&  !"!!"#$  !"#$%&'$%  !"#$%$"#$"
!"#$%&  !"#$%$&  !"##$%!  !"#$%  !"#$%&'$%

 

 

3.3.3 Dewan Komisaris 

Keberadaan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan dan efektifitas monitoring dengan diukur menggunakan 

jumlah dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris dapat ditemukan di 

dalam laporan tahunan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dalam penelitian ini jumlah dewan komisaris dilambangkan 

sebagai DK. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) dan Annisa (2012). 
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3.3.4 Kualitas Audit 

Kualitas audit dalam suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan 

besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit. Jika 

perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik The Big Four maka 

independensinya akan terjamin. Apabila perusahaan diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik The Big Four akan diberi nilai 1 dan apabila tidak diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik tersebut maka akan diberi nilai 0. Penelitian 

ini mengikuti Annisa (2012) yang mengukur kualitas audit suatu 

perusahaan dengan menggunakan variabel dummy. Dalam penelitian ini 

kualitas audit dilambangkan dengan AUDIT. 

 

3.3.5 Komite Audit 

Dengan adanya komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat 

memberikan pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Dalam 

penelitian ini digunakan jumlah komite audit yang ada di dalam 

perusahaan. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

penelitian dari Annisa (2012), Tommy dan Maria (2013), dan Swingly dan 

Sukarta (2015). Proksi komite audit dilambangkan dengan KOMITE. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dibedakan dalam dua 

jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Margono S, 2010). Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. 

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi 

terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam transkrip. Sedangkan 

data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan diperoleh dengan 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.  

Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder (Cooper dan Schindler, 2006). Data primer adalah 

data yang berasal langsung dari responden terkait dapat dilakukan dengan 
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kuisioner ataupun wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari responden yaitu berdasarkan informasi 

yang tersedia.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014. Data yang digunakan adalah 

1. Data perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Data berupa laporan tahunan 

dan laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id dan dari website resmi masing-masing 

perusahaan. 

2. Data non-keuangan yang terkait dengan corporate governance 

diperoleh dari laporan tahunan. Data keuangan yang diperlukan untuk 

melakukan perhitungan book tax gap diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan.  

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-

dokumen yang sudah ada. Setelah memperoleh daftar perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014 kemudian mengakses laporan tahunan dan laporan 

keuangan tahunannya. Data lainnya diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber-

sumber literature lainnya yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Induksi 

3.6.1.1 Model Regresi Panel 

Adapun persamaan yang digunakan untuk menguji 

hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BTG = a0 + a1INST + a2INDP + a3DK + a4AUDIT +  

a5KOMITE + e 

Keterangan: 

BTG  : Book Tax Gap 

INST  : Kepemilikan institusional 

INDP  : Prosentase dewan komisaris independen 

DK  : Jumlah dewan komisaris 

AUDIT : Kualitas audit 

KOMITE : Jumlah komite audit 

e  : Error term 

 

3.6.1.2 Metode Estimasi Model Regresi Panel  

1. Common Effect Model (CEM)  

Merupakan pendekatan model data panel yang paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series 

dan cross section.  

2. Fixed Effect Model (FEM)  

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu 

dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya.  

3. Random Effect Model (REM)  

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu. 
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3.6.1.3 Pemilihan Model  

Chow test atau uji chow yakni pengujian untuk menentukan 

model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji 

chow adalah:  

H0: Common Effect Model 
H1: Fixed Effect Model  

 
3.6.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang 

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

minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness). Tujuan 

dari statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan apa yang ditemukan 

dapat memberikan informasi sesuai dengan yang ditemukan dilapangan. 

Dalam penelitian ini deskripsi data yang akam digunakan adalah nilai 

minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.  

 

3.6.3 Uji Model  

3.6.3.1 Uji F (Simultan)  

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan 

signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut 

dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika Fhitung lebih 

besar dari Ftabel, maka model regresi linear berganda dapat 

dilanjutkan atau diterima. 

 

3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji ini digunakan untuk menguji goodness-fit dari model 

regresi dimana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen maka dapat dilihat dari 

nilai adjusted R2.  
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3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model 

regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas .  

3.6.4.1 Uji Normalitas Data 

Adapun tujuan dari uji normalitas data adalah untuk 

menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Pengujian ini mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam Wing (2009: 

5.37) terdapat dua cara untuk menguji normalitas dalam software 

Eviews7, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera 

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data 

dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. 

Terdapat dua cara untuk melihat apakah data terdistribusi normal, 

yaitu: 

1. Jika nilai Jarque-Bera < 2, maka data sudah terdistribusi 

normal.  

2. Jika probabilitas > nilai signifikansi 5%, maka data sudah 

terdistribusi normal. 

 

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Penggunaan korelasi bivariat dapat dilakukan 

untuk melakukan deteksi terhadap multikolinearitas antar variabel 

bebas dengan standar toleransi 0,8. Jika korelasi menunjukkan nilai 

lebih kecil dari 0,8 maka dianggap variabel-variabel tersebut tidak 

memiliki masalah kolinearitas yang tidak berarti. 
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3.6.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam 

sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 pada data yang tersusun dalam rangkaian waktu (time 

series). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2012). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson. Pengambilan 

keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Bila nilai DW-stat terletak antara angka -2 sampai +2, maka 

koefisien pada regresi tidak terdapat autokorelasi. 

2. Bila DW-stat lebih rendah atau di bawah angka -2, maka 

koefisien pada regresi mengalami autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW-stat lebih besar atau di atas angka +2, maka 

koefisien pada regresi mengalami autokorelasi negatif. 

 

3.6.4.4 Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. 

 
3.6.5 Uji Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

proksi corporate governance, yaitu INST, INDP, DK, AUDIT, dan 

KOMITE baik secara bersama-sama maupun individual terhadap variabel 

penghindaran pajak (BTG).  Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini, 
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digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila probabilitas nilai F 

dalam uji signifikansi simulkan atau uji statistik F lebih kecil dari 0,05 

(signifikan) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila dalam uji signifikansi parameter 

individual atau uji statistik t signifikan pada 0,05 maka variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. 
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