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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan dan 

perusahaan sektor CPO (Crude Palm Oil) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2013-2017. Pengambilan sampel perusahaan sektor 

pertambangan dikarenakan maraknya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan 

pertambangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut piutang sektor 

pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Piutang tersebut berasal dari iuran 

tetap, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada 

negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap 

tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama (Wicaksono & 

Pitaloka, 2016).  

Sementara itu, aktivitas tax avoidance juga dilakukan oleh perusahaan 

sektor CPO (Crude Palm Oil) di Indonesia dengan berbagai macam cara, mulai dari 

memodifikasi laporan keuangan hingga melakukan merger dengan unit-unit usaha 

diluar kelapa sawit yang merugi. Sebagaimana penegasan Direktur DJP Kementerian 

Keuangan, Fuad Rahmany mengatakan banyak perusahaan asing yang membuka 

anak usahanya dan berproduksi di wilayah Indonesia menghindari pembayaran pajak 

tinggi dan sebaliknya juga ditemukan banyak perusahaan sawit milik orang Indonesia 

yang mendirikan kantor pusat di Singapura untuk menghindari pembayaran pajak 
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penghasilan (PPh) badan usaha maksimal di Indonesia. Tujuannya tak lain ialah 

memanfaatkan tarif PPh badan usaha di Singapura yang lebih rendah ketimbang 

Indonesia (Ambong, 2014). 

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun 

kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dan tidak delisting selama periode 

penelitian tersebut.  

2. Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan menyertakan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode 

penelitian 2013-2017.  

3. Perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO tersebut pada 

tahun 2013-2017 tidak mengalami kerugian sebelum pajak.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan 

sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO dari tahun 2013-2017 yang 
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berkaitan dengan variabel penelitian. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara 

mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media 

cetak maupun elektronik. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax 

avoidance). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate 

governance (yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, komite audit dan kualitas audit) dan insentif eksekutif. 

 

3.3.1 Variabel Dependen  

3.3.1.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan 

hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang 

yang ada. Dalam penelitian ini tax avoidance diukur dengan ETR (Effective Tax 

Rate). Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara 

menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang 

dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, selain itu tarif pajak 

efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan 

perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif (ETR) 

http://www.idx.co.id/
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dihitung dengan menggunakan cara membagi beban pajak perusahaan dengan laba 

sebelum pajak penghasilan. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian oleh 

Sandy dan Lukviarman (2015) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

ETR = 
           

                   
  

Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak 

(tax avoidance) perusahaan. 

 

3.3.2 Variabel Independen  

3.3.2.1 Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional (KI) adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Besar 

kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang 

dilakukan oleh perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan 

institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari 

seluruh jumlah saham yang beredar. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian 

Mulyani dkk (2018), Sunarsih dan Handayani (2018), & Sandy dan Lukviarman 

(2015) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kepemilikan Institusional = 
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3.3.2.2 Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen (DKI) dapat diartikan sebagai pihak yang 

tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris internal serta tidak menjabat 

sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Keberadaan variabel komisaris 

independen yang menunjang kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas 

aktivitas monitoring diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris yang 

ada dalam suatu perusahaan (Siallagan & Machfoedz, 2006). Dalam penelitian ini 

proksi komposisi dewan komisaris independen diukur menggunakan presentase 

jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan 

komiaris perusahaan dikali 100%. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian 

Yuliani dan Suyanto (2019), Kartana dan Wulandari (2018), Okrayanti dkk (2017), 

Sandy dan Lukviarman (2015), & Dewi & Sari (2015). 

 

3.3.2.3 Komite Audit 

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme 

pengawasan,  sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas 

pengungkapan perusahaan Komite audit memiliki peran dalam memberikan 

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan 

keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Dalam penelitian Mulyani dkk, (2018), 

Sunarsih dan Handayani (2018), Okrayani dkk, (2017), Subagiastra dkk, (2016), 



48 
 

Sandy dan Lukviarman (2015),  & Dewi dan Sari (2015) komite audit diukur dengan 

menggunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate govenance 

anggota komite audit minimal berjumlah tiga orang.  

 

3.3.2.4 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang 

terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dalam penelitian 

Yuliani dan Suyanto (2019), Sunarsih dan Handayani (2018), Mulyani dkk, (2018), 

Kartana dan Wulandari (2018), Subagiastra dkk, (2016) & Dewi dan Sari (2015) 

kualitas audit diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik 

(KAP). KAP Besar yang sering disebut (The Big Four) dipertimbangkan akan 

melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP Kecil (non The 

Big Four). Semakin besar sebuah KAP, semakin besar sumberdaya yang dimilikinya, 

sumber daya yang lebih besar diekspetasi memiliki hubungan dengan kualitas audit 

yang baik, dengan memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien 

sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Variabel 

kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy dengan Presentase 1 jika laporan 

keuangan suatu perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four dan presentase nilai 0 

jika laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP dibawah lisensi KAP The Big Four. 
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3.3.2.5 Insentif Eksekutif 

Insentif eksekutif di Indonesia rata-rata memberikan gaji, tunjangan, dan 

bonus yang diberikan berdasarkan kinerja sehingga dapat menjadi motivasi manajer 

untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih. Insentif 

Eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang 

diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan (Dewi & Sari, 2015). Dalam penelitian ini insentif eksekutif diukur 

dengan menggunakan total kompensasi yang mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima eksekutif dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan 

dalam setahun (Armstrong dkk, 2015 dan Dewi & Sari, 2015).  

 

3.4 Metode Analisis Data  

Data diolah dan dianalisis menggunakan program Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versi 21. Metode statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda untuk menguji 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5+ e 

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil perhitungan dan model persamaan diatas: 

Y = Tax Avoidance (ETR) 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

X1 = Kepemilikan Institusional 
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X2  = Dewan Komisaris Independen 

X3  = Komite Audit 

X4  = Kualitas Audit 

X5 = Insentif Eksekutif 

e  = Residual (error) 

 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih 

dahulu memenuhi uji asumsi klasik dengan melalui dua tahap pengujian yaitu: uji 

heteroskedastisitas dan multikolinieritas. 

 

3.4.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable-varibel yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. pedoman yang 

dipakai untuk uji normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov, dimana kriteria uji 

Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikasi lebih kecil dari tingkat signifikan 

yang digunakan (0,05) maka residual terdistribusi tidak normal, dan sebaliknya jika 

nilai signifikasi lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan (0,05) maka 

disimpulkan residual terdistribusi normal (Ghozali, 2013). 

 

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas (Ghozali, 2013). 

Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi melalui nilai tolerence dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,10 maka model dinyatakan tidak 

terdapat gejala multikolonearitas.  

 

3.4.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalaha pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahaan penganggu) tidak 

bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya auatokorelasi adalah uji Durbin-Witson 

(DW test). Keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat ditentukan dengan posisi DW. 

Jika nilai DW terletak di antara nilai dU dan 4-dU, maka tidak terjadi autokolerasi 

positif maupun negatif antar variabel.  

 

3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan mengetahui terjadinya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Analisis yang digunakan untuk uji 
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heterokedastisitas adalah dengan melihat media grafik scatterplot, apabila titik-titik 

pada grafik membentuk pola maka terjadi heteroskedstisitas. Tetapi jika titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 

3.5 Uji Hipotesis  

3.5.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai R² yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Semakin tinggi nilai 

R² maka semakin besar proporsi dari total variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independen. 

 

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik) dilakukan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang 

digunakan 95% atau taraf signifikan 5%. Jika F hitung > F tabel, maka H0 tidak 

terdukung dan Ha terdukung yang berarti bahwa variabel independen secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen (Ghozali, 2013). 
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3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikansi parameter individual (Uji t) digunakan untuk menguji 

hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai sig < α (0,05) dan koefisien regresi searah 

dengan hipotesis (Ghozali, 2013). 

 

3.5.4 Uji Chow 

Uji Chow (chow test) merupakan alat pengujian test for aquality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien (Gujarati, 2013). Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, komite audit, kualitas audit dan insentif eksekutif terhadap tax avoidance 

antara perusahaan sektor pertambangan dan perusahaan sektor CPO. Pengujian ini 

dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

F = 
                  

                
 

Keterangan: 

F  = Nilai F hitung 

RSSr  = Nilai residual dari hasil regresi gabungan 

RSS1 dan RSS2 

RSS1  = Nilai residual dari hasil regresi pertama 

RSS2  = Nilai residual dari hasil regresi ke dua 

RSSUr  = RSS1 + RSS2 

k  = variabel independen + variabel dependen - 1 

n1  = Jumlah sampel RSS1 

n2  = Jumlah sampel RSS2 




