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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang dipakai untuk penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015 kecuali institusi 

keuangan dan institusi jasa karena ada variable manajemen laba yang dalam 

pengukurannya menggunakan akrual. Metode pemilihan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling, yaitu 

metode pengambilan sampel berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu 

yang telah ditetapkan dalam pengambilan sampel (Budiman & Setiyono, 2012).  

Berikut ini kriteria sampel yang digunakan: 

1) Semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2011 - 2015 kecuali 

perusahaan yang termasuk dalam institusi keuangan dan assuransi 

2) Perusahaan yang laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.  

3) Perusahaan dengan nilai saldo laba dan ekuitas yang bernilai positif 

4) Perusahaan memiliki data keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian 

secara lengkap, diantaranya: (Jumlah dewan komisaris, umlah komisaris 

independen, profil latar belakang komite audit, pembayaran pajak secara kas, 

laba sebelum pajak) 

5) Laporan keuangan yang dapat diakses dari sumber data sampel 
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Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria Pengambilan Sampel 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

selama 2011-2015 429 449 465 490 511 2344 

Perusahaan yang termasuk dalam institusi 

keuangan dan assuransi (71) 

        

(72) 

        

(74) 

        

(81) 

       

(86) 

      

(384) 

Perusahaan yang laporan keuangan tidak 

menggunakan mata uang Rupiah (27) (39)  (47) (49) (53) (215) 

Perusahaan dengan nilai saldo laba dan 

ekuitas yang bernilai negative (59) (70) (83) (75) (110) (397) 

Perusahaan yang memiliki data keuangan 

yang berkaitan dengan variabel penelitian 

secara tidak lengkap (Jumlah dewan 

komisaris, umlah komisaris independen, 

profil latar belakang komite audit, 

pembayaran pajak secara kas, laba sebelum 

pajak) (86) (74) (61) (78) (74) (373) 

Laporan keuangan tidak dapat diakses dari 

sumber data (11) (8) (6) (9) (14) (48) 

 Total Sampel 175 186 194 198 174 927 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu 

jenis data yang di dapat dari sumber lain atau dengan kata lain tidak langsung 

didapat dari sumbernya. Sumber yang digunakan untuk memperoleh data 

sekunder adalah database yang tersedia di situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), pojok BEI Universitas Katolik Soegijapranata, ICMD 

(Indonesia Capital Market Directory) dan website perusahaan selama periode 

2011-2015 
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3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax 

avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Tax avoidance 

diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), yaitu pembayaran 

pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (Damayanti 

& Susanto, 2015). Ketika nilai CETR besar mendekati 25 artinya tingkat tax 

avoidance semakin rendah atau tidak melakukan penghindaran pajak. 

Pengukuran variable tax avoidance penelitian ini menggunakan model Cash 

Effective Tax Rate (CETR). Rumus untuk menghitung CETR yaitu: 

     
             

              
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak institusi diluar dari kepemilikan saham dewan 

komisaris perusahaan (Damayanti & Susanto, 2015). Menurut Damayanti 

&Susanto (2015) kepemilikan institusional dapat diukur dengan 

membandingkan proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusional 

dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. 
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3.3.2.2 Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris 

sebagai pengawas yang berasal dari luar artinya bukan dari pegawai atau 

orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak 

mewakili pemegang saham. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 

Perusahaan Publik dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang 

dimiliki minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris guna 

menjaga independensi (Diantari & Ulupui, 2016). Pengukuran variabel 

dewan komisaris independen menggunakan persentase dewan komisaris 

yang terdapat dalam suatu perusahaan (Sillagan, 2006 dalam Dewi & Sari, 

(2015). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio sebagai 

berikut: 

    
                                   

                             
 

 

3.3.2.3 Komite Audit Berlatar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan  

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh dewan 

komisaris untuk membantu mengawasi kinerja direksi dan tim manajemen 
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serta memastikan bahwa perusahaan akan menjalankan prinsip tata kelola 

yang baik dan efektif. Umumnya komite audit dalam sebuah perusahaan 

minimal terdiri dari tiga orang dan BAPEPAM-LK telah mengatur bahwa 

dalam anggota komite audit setidaknya terdapat satu orang anggota yang 

berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau 

keuangan (Prayogo, 2015). Anggota komite audit yang mempunyai latar 

belakang keahlian akuntansi atau keuangan ini penting karena dapat 

membantu dalam memberikan masukan untuk pengambilan keputusan 

penghindaran pajak. Pengukuan variable ini dengan menggunakan proporsi 

dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi atau keuangan  Robinson, et al. (2012) dalam Prayogo (2015). 

     
                                                     

                                   
 

 

3.3.2.4 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan strategi yang dilakukan oleh manajer 

untuk memilih kebijakan akuntansi yang digunakan sebuah perusahaan. 

Pada penelitian ini variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan 

performance matched discretionary accrual model (2005). Model ini 

dikembangkan oleh Kothari dengan menambahkan ROA sebagai variabel 

independen dalam model regresi akrual diskresioner model jones. 
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Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung discretionary 

accruals (Sulistiawan, Januari, & Alvia, 2011) sebagai berikut : 

1. Menentukan total akrual sesungguhnya (TAC)  

TACi,t = Net incomei,t – cash flow from operation 

Keterangan :  

TACi,t  : Total akrual perusahaan i pada tahun ke t 

Net income : Laba bersih perusahaan i pada tahun ke t 

Cash flow from operation : Arus kas kegiatan operasi perusahaan i 

pada tahun ke t. 

2. Menentukan nilai total accrual dengan melakukan regresi linear persamaan 

regresi sebagai berikut : 

TAACi,t/TAi,t-1= (α1/ TAi,t) + α2 ( ∆revi.t / TAi,t-1) + α3 (PPEi,t/TAi,t-1) + 

α4 ROAi,t 

Keterangan :  

TAACi,t : Total akrual perusahaan i pada tahun t 

TAi,t-1   : Total aset perusahaan i pada periode t – 1 

∆revi.t  : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t 

PPEi,t  : property, plant, and equipment perusahaan i pada    

periode t  

ROAi,t : Return on Asset perusahaan i pada periode t 

α₁, α₂ : Koefisien regresi 
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3.3.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terpengaruh 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (Hartono, 2013). Berikut ini variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.3.1 Kualitas Audit 

Dalam hal memberikan jasa audit segala kemungkinan dapat terjadi 

bahkan merusak reputasi KAP apabila auditor yang mengaudit laporan 

keuangan tidak memberikan kualitas audit yang sesuai standar. Umunya 

KAP big four akan mempertahankan reputasinya dengan menekan sumber 

dayanya untuk mengaudit sesuai prosedur dan etika auditor yang berlaku. 

insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat dan dapat dipercaya. 

 Penelitian ini variable kualitas auditor dinilai berdasarkan 

pengelompokkan KAP yang berafisliasi dengan KAP Big Four dengan 

KAP yang tidak berafiliasi KAP Big Four. Variabel kualitas audit diukur 

dengan menggunakan variable dummy dimana nilai 1 untuk perusahaan 

yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP Big four dan nilai 0 

untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan 

KAP Big four (Damayanti & Susanto, 2015).  KAP yang termasuk dalam 

KAP big four adalah Deloitte Touche Tohmatsu, PriceWaterhouse 

Coopers, Erns and Young, dan KPMG. 
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Daftar KAP lokal yang berafilias dengan KAP Big Four (Damayanti 

& Susanto, 2015): 

1. KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja 

2. Erns and Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, 

Suherman & Surja 

3. Price Watethouse Coopers berafiliasi dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana & Rekan 

4. Deloitte Touche Tohmasi berafiliasi dengan KAP Osman 

Bing Satrio dan Rekan 

 

3.3.3.2 Pertumbuhan Penjualan 

Penjualan merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Laju pertumbuhan penjualan perusahaan akan 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan 

keuntungan dalam mendanai kegiatan bisnis pada masa mendatang (Barton 

et al. 1989 dalam Deitiana, 2011). Pertumbuhan penjualan dapat 

menggambarkan prospek baik buruknya penjualan disuatu perusahaan 

terlihat dari jumlah laba yang akan dihasilkan sebuah perusahaan. Pada 

penelitian ini variabel pertumbuhan penjualan diukur dengan: 
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3.3.3.3 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan dapat dapat digolongkan menjadi 3 ukuran yaitu 

perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Dalam 

penggolongan ukuran sebuah perusahaan dapat menggunakan beberapa 

proksi salah satu proksi yang digunakan untuk penelitian ini dengan 

melihat berdasarkan total aktiva pada neraca akhir tahun. Ukuran 

perusahaan yang diukur dari total aktivanya dapat menunjukan golongan 

ukuran besar kecilnya perusahaan. Perusahaan dengan total aktiva yang 

besar, berarti perusahaan tersebut telah mencapai titik kedewasaan dimana 

dalam titik tersebut arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap 

memiliki prospek yang baik untuk jangka panjang, Selain itu perusahaan 

dengan total aktiva yang besar juga dapat mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibanding dengan perusahaan yang total assetnya lebih kecil. (Indriani, 

2005 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). 

     log of total assets 

 

3.3.3.4 Profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat menunjukkan tingkat efektivitas 

yang dicapai oleh kegiatan operasional sebuah perusahaan (Bandi & 

Santoso dalam Oktadella, 2011). Return on Assets merupakan salah satu 
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indikator untuk mencerminkan performa keuangan perusahaan, sehingga 

ketika nilai ROA suatu perusahaan semakin tinggi maka performa 

keuangan perusahaan ini berarti dari total aktiva yang digunakan, 

perusahaan mampu menghasilkan laba (Maharani dan Suardana, 2014 

dalam Setiani, 2016). Pada penelitian ini variabel profitabiltas diukur 

menggunakan rasio ROA yang merupakan perbandingan antara laba 

setelah pajak dengan total asset. 

    
                  

          
 

 

3.3.3.5 Leverage 

Perusahaan menggunakan hutang untuk mempertahankan perusahaan. 

Debt to Assets Ratio merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang dan 

menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung ingin 

melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan 

perusahaan melanggar perjanjian utang. Rasio ini diukur dengan 

membandingkan antara hutang lancer dan hutang jangka panjang dengan 

jumlah seluruh aktiva (Darmawan & Sukartha, 2014). 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat yang dipakai untuk memberikan 

gambaran suatu data dalam berbagai hal diantaranya nilai rata-rata, standar 

deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, sum, range (Murniati & dkk, 

2013). Dalam penelitian ini, deskriptif data yang akan digunakan adalah nilai 

minimum & maksimum, mean, standar deviasi,  range data dari variabel 

dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen antara lain 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas 

audit, manajemen laba, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage. 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi 

(Muniarti & dkk, 2013). Sebelum data diuji dengan menggunakan analisis 

regresi, semua data harus memenuhi semua asusmsi klasik terlebih dahulu. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antaralain: 

3.4.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel independen 

dan variabel dependen dalam penelitian terdistribusi secara normal 

(Muniarti & dkk, 2013). Untuk menguji apakah semua sampel sudah 

terdistribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov 
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Goodness of Fit Test untuk setiap masing-masing variabel. Jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikan di atas α = 0,05 artinya 

variabel tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika 

tingkat signifikan Kolmogorov-Smirnov kurang dari α = 0,05, artinya 

variabel tersebut tidak berdistribusi normal (Muniarti & dkk, 2013). 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah antar variable 

bebas (indepeden) terdapat korelasi (Raharjo, 2014). Uji multikolinearitas 

dengan melalui uji regresi berdasarkan bika VIF (Variance Inflation 

Factor) dan koefisien korelasi antar variabel bebas (Muniarti & dkk, 

2013). Apabila antar variable bebas tidak terjadi korelasi artinya bahwa 

model regresi yang baik.  Kriteria yang digunakan: jika nilai VIF berada 

pada angka sekitar 1 atau memiliki tolerance yang mendekati 1,  artinya 

tidak terdapat masalah multikoliniearitas dalam model regresi; jika nilai 

koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,5 artinya tidak 

terdapat masalah multikoliniearitas (Murniati, dkk, 2013). 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada 

ketidaksamaan variance dalam model regresi mulai dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Raharjo, 2014). Apabila variance 

dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap ada, ini artinya 

Homokedastisitas dan begitu sebaliknya jika berbeda ini artinya 
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Heterokedastisitas (Ghozali, 2011 dalam (Muniarti & dkk, 2013). Dalam 

penelitian ini uji Gletser digunakan untuk menguji heterokesidat dilihat 

dari nilai signifikansi setiap variabelnya. Kriterinya jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas, namun jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya 

terdapat masalah heterokedastisitas (Muniarti & dkk, 2013). 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokeralasi digunakan untuk menguji apakah variabel yang 

berurutan sepanjang waktu saling berkaitan seperti menguji antara periode 

t dengan periode t-1 (periode sebelumnya) (Raharjo, 2014). Pada 

penelitian ini Uji Durbin-Watson digunkan unutk menguji auotkorelasi. 

Kriterianya jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) 

dan (4-du), maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada 

autokorelasi (Muniarti & dkk, 2013). 

 

3.4.3 Uji Hipotesis 

3.4.3.1 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk memahami hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen dan variabel kontrol 

(Murniati, dkk 2013). Model persamaannya dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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CETR = α + β1KI + β2DKI + β3 LBKA + β4ML + β5GS + β6 KA + β7Size + 

β8Prof + β9Lev + ε 

Keterangan: 

CETR = Cash Effective Tax Rate 

α = Konstanta 

β1-8 = Koefisien regresi 

KI = Kepemilikan Institusional 

DKI = Dewan Komisaris Independen 

LBKA = Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit  

ML = Manajemen Laba Perusahaan 

KA = Kualitas Audit 

PP = Pertumbuhan Penjualan 

Size = Ukuran Perusahaan  

Prof = Profitabilitas perusahaan i pada tahun t 

Lev = Leverage perusahaan i pada tahun t 

ε = Error 

 

3.4.3.2 Uji  F 

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah tedapat pengaruh dari 

semua variabel independen dalam model terhadap variabel dependen 

(Raharjo, 2014). Menurut Murniati, dkk (2013) uji F dilakukan dengan 

mengukur nilai aktual melalui Goodness of fit dengan kriteria sebagai 

berikut: 

 Ketika nilai Sig <0.05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen. 

 Ketika nialiSig ≥0.05 berarti Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 
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3.4.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji Statistik t ) 

Uji Signifikan Parameter Individual merupakan uji yang digunakan 

utnuk menunjukan seberapa besar pengaruh variabel independen 

(kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, latar belakang 

keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, kualitas audit, manajemen 

laba, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage) 

secara individual terhadap variabel dependen (tax avoidance). Perumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

 Ho : µ =  0: tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional, 

independensi dewan komisaris, latar belakang keahlian akuntansi atau 

keuangan komite audit, kualitas audit, manajemen laba, pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage terhadap tax 

avoidance. 

 Ha : µ ≠ 0 : terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional, 

independensi dewan komisaris, latar belakang keahlian akuntansi atau 

keuangan komite audit, kualitas audit, manajemen laba, pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage terhadap tax 

avoidance. 

Menurut (Muniarti & dkk, 2013) dalam bukunya dasar pengambilan 

keputusannya berdasar hasil nilai signifikasnsi penelitian adalah sebagai 

berikut : 
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 Sig < 0.05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima, artinya kepemilikan 

institusional, independensi dewan komisaris, latar belakang keahlian 

akuntansi atau keuangan komite audit, kualitas audit, manajemen 

laba, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage mempengaruhi tax avoidance 

 Sig ≥ 0.05 berarti Ho diterima dan Ha ditolak, artinya kepemilikan 

institusional, independensi dewan komisaris, latar belakang keahlian 

akuntansi atau keuangan komite audit, kualitas audit, manajemen 

laba, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 

3.4.3.4 Koefisien determinasi (R2)  

Tingkat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

variabel dependen diukur dengan melalui koefisien determinasi (Ghozali, 

2011dalam Murniati, dkk 2013). Nilai koefisien determinasi berkisar 

antara nol dan satu, ketika nilai adjusted R2 negatif, maka dianggap nilai 

R2 = 0 (Muniarti & dkk, 2013). Oleh karena kriterianya ketika semakin 

kecil nilai R2 artinya bahwa variabel-variabel independen sangat terbatas 

untuk mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan ketika 

semakin besar nilai R2 sampai mendekati nilai satu artinya bahwa 

variabel-variabel independen mampu untuk menjelaskan variabel 

dependen. 


