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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel  

Populasi perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena diharapkan perusahaan manufaktur 

tersebut telah mempublikasikan informasi lebih lengkap dan mudah untuk diakses. 

Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama empat tahun, yaitu 

tahun 2014-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria 

tertentu (Sanusi, 2011):  

 Perusahaan berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014, 

2015, 2016, dan 2017. 

 Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah penuh dalam laporan 

perusahaan (annual report).  

 Perusahaan manufaktur tersebut tidak mengalami kerugian selama periode 2014 

– 2017. 

 Perusahaan memiliki data yang lengkap untuk penelititan. 

3.1.1. Sumber data dan teknik pengumpulan data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia 

(BEI) di www.idx.co.id berupa laporan keuangan auditan oleh auditor independen. 

http://www.idx.co.id/
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Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufakur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dalam metode ini, 

data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat. Data mengenai studi pustaka diperoleh 

dari penelitian-penelitian terdahulu dan didukung oleh literatur-literatur lain. Data yang 

berhubungan dengan data perusahaan manufaktur diperoleh dari laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian. Data 

yang berhubungan dengan realisasi penerimaan pajak negara diperoleh dari website 

www.bps.go.id. 

 

3.2. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel penelitian adalah segala suatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau kejadian yang diteliti 

(Widiyanto, 2013). Menurut (Sugiyono, 2010) variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal itu. 

3.2.1. Variabel Dependen 

Menurut Kuncoro (2003) variabel terikat (dependent variable) adalah variabel 

yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat 

mendeteksikan ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta 

http://www.bps.go.id/
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perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat (dependent variable) dalam 

penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance). 

3.2.1.1 Penghindaran Pajak (Y) 

Menurut Hutagoal (2007), penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu 

cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan 

yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak 

terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes). 

Dijelaskan dalam penelitian Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), Tarif Pajak 

Efektif dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku 

dan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif dihitung dengan menggunakan cara membagi 

total beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan: 

𝐸𝑇𝑅 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

Namun penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat penghindaran 

pajak. Maka dari itu, digunakan rumus kebalikan dari rumus Tarif Pajak Efektif 

sebagai berikut: 

𝐸𝑇𝑅 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 𝑥 (1) 

3.2.2. Variabel Independen 

Menurut Kuncoro (2003) variabel bebas (independent variable) adalah variabel 

yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (dependent variable) dan 
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mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Variabel 

bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah corporate governance, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage.  

3.2.2.1 Corporate Governance  (X1) 

Menurut Johnson dkk (2000) dalam Darmawati dkk (2004), corporate 

governance (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan 

meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal 

yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. Terdapat 

5 (lima) proksi dalam corporate governance yaitu proporsi dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit (Sandy dan 

Lukviarman 2015), dan kepemilikan manajemen (Guna dan Herawaty, 2010) 

Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Mayangsari (2003), pengukuran 

variabel proporsi komisaris independen dapat dilakukan dengan cara perbandingan 

jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. 

𝑃𝐾𝐼 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
X 100% 

Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) mengungkapkan 

bahwa kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham 

oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Investor institusi yang 

dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana 

indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut 
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dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar (Sandy dan Lukviarman, 

2015). 

𝐾𝐼 =
𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
 

Dalam penelitian Setiana dan Setyowati (2014), kualitas audit dapat diukur 

dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP 

tersebut masuk dalam KAP The Big Four atau tidak. Variabel ini diukur dengan 

variabel dummy, angka 1 untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP Big Four dan 

angka 0 untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non The Big Four. 

Komite Audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam 

suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang 

pelaksanaan good corporate govenance jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
 

 

Kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio melalui persentase 

jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan 

beredar. Berikut cara menghitung kepemilikan manajemen: 

𝐾𝑃𝑀𝐽 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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3.2.2.2 Profitabilitas (X2) 

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On 

Asset (ROA). ROA berkaitan erat dengan laba bersih perusahaan serta pajak 

penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan. ROA juga memperhitungkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Putri 

dan Putra (2017), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba 

bersih. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 (𝑅𝑢𝑔𝑖) 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
x 100% 

 

3.2.2.3 Ukuran Perusahaan(X3) 

Ukuran perusahaan diproksikan dengan Price Book Values (PBV). Pengertian 

Price Book Values (PBV) menurut Brighamand dan Huoston (2006), PBV adalah 

menggambarkan rasio atas harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

Berikut rumus menghitung Price Book Value (PBV) menurut Arianti dan 

Putra (2018): 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 (PBV) =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
x 100% 
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Selain menggunakan proksi Price Book Values (PBV), ukuran perusahaan juga 

dapat diukur menggunakan proksi total aktiva. Berikut rumus untuk menghitung total 

aktiva menurut Praditasari dan Setiawan (2017): 

SIZE = Ln (Total Asset) 

 

Dalam penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007), diungkapkan alasan total aset 

dipilih sebagai proksi dari variabel ukuran perusahaan dikarenakan total aset lebih 

stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan. 

Menurut Santoso dan Salim (2012), ukuran perusahaan juga dapat dihitung 

menggunakan market capitalization. Berikut cara menghitung market capitalization: 

Market Capitalization (MC) = Harga saham x Jumlah saham yang beredar 

Selain ketiga pengukuran diatas, ukuran perusahaan juga dapat diukur melalui jumlah 

karyawan. 

 

3.2.2.4 Leverage (X4). 

Dept to Total Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang (Dewinta 

dan Setiawan, 2016). 

Leverage menurut Lanis dan Richardson (2012), diukur dengan rumus: 
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𝐷𝑒𝑝𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐷𝐴𝑅) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Selain menggunakan pengukuran dengan rasio DAR, Leverage juga dapat diukur 

menggunakan rasio debt to equity ratio (DER). Menurut Praditasari dan Setiawan 

(2017), rasio ini menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

Rumus menghitung 𝐷𝑒𝑝𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐷𝐸𝑅) menurut Praditasari 

dan Setiawan (2017): 

𝐷𝑒𝑝𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐷𝐸𝑅) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

Rasio lain yang dapat digunakan untuk menghitung leverage adalah Long term 

debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Menurut 

Pravitrie (2017), berikut adalah cara menghitung Long term debt to equity ratio: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

3.3. Alat Statistik 

Alat statistik yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan model 

analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan Uji Hipotesis maka model regresi 
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diuji terlebih dahulu dengan Uji Asumsi Klasik. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinieritas, 

autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal (Ghozali, 2011). 

 

3.4. Metode analisis data 

3.4.1. Analisis Faktor 

Dalam penelitian ini pengukuran tunggal terhadap pengukuran variabel 

corporate governance, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan penghindaran 

pajak dengan menggunakan analisis faktor. Metode analisis faktor menggunakan CFA 

(Confirmatory Factor Analysis). Menurut Bachrudin dan Tobing (2003), CFA 

(Confirmatory Factor Analysis) digunakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pola-

pola hubungan antara beberapa konstruk. Setiap konstruk dibangun oleh indikator-

indikator. Metode CFA (Confirmatory Factor Analysis) biasanya tidak diasumsikan 

arah hubungan antar konstruk, tetapi hanya hubungan korelatif antar konstruk. Analisis 

faktor digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan bahwa variabel-variabel 

yang mewakili corporate governance, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan 

penghindaran pajak merupakan variabel terukur yang dapat menjelaskan variabel yang 

dibentuk (Kartana dan Wulandari, 2018). 

3.4.2. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data 

sampel secara deskriptif. Statistik deskriptif yang dijelaskan meliputi nilai terendah 
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(minimum), nilai tertinggi (maxsimum), rata-rata (mean), dan standar deviasi (std.dev.) 

dari masing-masing variabel dalam penelitian. 

 

3.4.3. Analisis Korelasi 

Korelasi merupakan teknik analisis yang  termasuk dalam salah satu teknik 

pengukuran asosiasi / hubungan (measures of association). Pengukuran 

asosiasi   merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik 

bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. 

 

3.4.4. Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel yaitu metode 

Generalized Method of Moments (GMM). GMM ini merupakan sebuah model panel 

dinamik, ditandai dengan adanya lag variabel dependen diantara variabel 

independennya (Hsiao, 2006). Data panel merupakan gabungan dari data time series 

dan data cross section. Menurut Gujarati (2012), terdapat beberapa keuntungan dari 

penggunaan data panel dalam penelitian yaitu memberikan lebih banyak informasi, 

variasi, keefisienan dan mempunyai sedikit kolinearitas antar variabel dan cocok 

digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan. Dalam analisis data panel, uji 

asumsi klasik tidak diperlukan karena data panel dapat meminimalkan bias yang 

kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, 

variasi, dan degree of freedom. Model persamaan dinyatakan pada persamaan 3.1. 
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Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e …….…………….………… 3.1 

Keterangan: 

Y = Penghinadaran Pajak 

α = Konstanta 

β1-4 = Koefisien Regresi variabel X1, X2, X3, dan X4 

X1 = Corporate Governance 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Leverage 

e = Standar Error 

 

3.4.5. Analisis Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Koefisien deteminasi (R2) berkisar dari nol sampai dengan satu (0 < 

R2 < 1). Hal ini dapat diartikan apabila R2 mendekati 0 maka menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas (Ghozali, 2006). Dan apabila nilai R2 mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk mendeteksi variasi variabel dependen. 

 

3.5. Hipotesis Operasional  

 Hipotesis Corporate Governance 

H01; β1 > 0 : Corporate Governance tidak berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 
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Ha1; β1 < 0 : Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

 

 Hipotesis Profitabilitas 

H02; β2 < 0 : Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Ha2; β2 > 0 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

 

 Hipotesis Ukuran Perusahaan 

H03; β3 > 0 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

Ha3; β3 < 0 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

 

 Hipotesis Leverage 

H04; β4 < 0: Leverage tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Ha4; β4 > 0: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 


