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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data 

laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2015 serta berisi data untuk variabel komisaris independen, kualitas audit, komite 

audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, perempuan di dewan 

direksi, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. 

3.1.2 Sumber Data  

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yaitu laporan tahunan masing-masing 

perusahaan/emiten pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Selain 

itu data atau informasi lain diperoleh dari situs perusahaan, jurnal, textbook, 

internet, serta skripsi.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan 

mengumpulkan dan mencatat berbagai literatur pustaka seperti laporan tahunan 

yang tercantum di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Data tersebut 

digunakan untuk menilai hubungan antara Komisaris Independen, Kualitas Audit, 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Perempuan di 

Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan terhadap praktik Penghindaran Pajak. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono:2012:38). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.  

Menurut Trianto (2015:49), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Pemilihan sample dilakukan dengan 

metode purposive sampling. Merupakan metode penetapan responden untuk 

dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel 

tersebut adalah: 

a. Merupakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar berturut-

turut di BEI untuk periode 2013-2015. 

b. Perusahaan yang melaporkan dan mempublikasi laporan tahunan 

(annual report) berturut-turut 2013-2015. 

c. Memiliki laba berturut-turut dari 2013-2015 

Jumlah data perusahaan pertambangan sebanyak 39 perusahaan yang 

diperoleh dari www.idx.co.id. Dari hasil pengambilan sampel secara purposive 

sampling didapatkan hasil sampel berjumlah 15 perusahaan. Proses seleksi sampel 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak dalam tabel berikut : 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan sektor pertambangan yang  terdaftar 

di BEI 2013-2015 
39 

2 

Perusahaan yang tidak melaporkan dan 

mempublikasi laporan tahunan (annual report) 

berturut-turut 2013-2015. 

(6) 

3 
Perusahaan yang tidak memiliki laba berturut-

turut tahun 2013-2015 
(18) 

Jumlah perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian 
15 

Total sampel tahun 2013-2015 45 

    Sumber : Data olahan peneliti 

Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian periode 2013-2015 : 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan Tambang 

No Kode Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. 

2 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 

3 GEMS Golden Energy Mines Tbk. 

4 ITMG Indo Tambangraya Tbk. 

5 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 

6 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

7 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk. 

8 ARTI Ratu Prabu Energy Tbk. 

9 ELSA Elnusa Tbk. 

10 ESSA Surya Esa Perkasa  Tbk. 
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11 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 

12 INCO Vale Indonesia Tbk. 

13 TINS Timah (Persero) Tbk. 

14 CTTH Citatah Tbk. 

15 MYOH Saminda Resources Tbk. 

    Sumber : Data olahan peneliti 

3.4 Definisi Operasional variabel 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel- variabel yang 

terdiri dari variabel terikat (dependent variable) variabel bebas (independent 

variable) dan variabel kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Penghindaran Pajak. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Perempuan di Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan. 

3.4.1 Variabel Dependen 

3.4.1.1 Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan 

peluang (loopholes) yang terdapat pada undang-undang untuk meminimalkan 

beban pajaknya. Variabel ini diukur menggunakan proksi perhitungan 

penghindaran pajak dengan metode CETR (Cash Effective Tax Rate) 

(Alfajri:2016). CETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan 

perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

CETR =    Beban Pajak Penghasilan 

Pendapatan Sebelum Pajak 
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3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen  

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak 

menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Pohan:2008). 

Keberadaan variabel dewan komisaris yang menunjang kinerja 

perusahaan dan meningkatkan efektifitas aktifitas monitoring diukur dengan 

menggunakan persentase dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan 

(Mayangsari:2003 dalam Fadhillah:2014).  

Dalam penelitian ini variabel struktur dewan komisaris diproksikan 

dengan persentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu 

perusahaan (Mayangsari:2003 dalam Fadhillah:2014). Proporsi Dewan 

Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut:  

INDP = JKI  

         JSK 

Keterangan :  

INDP  = Proporsi Komisaris Independen  

JKI  = Jumlah Komisaris Independen  

JSK  = Jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris  
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3.4.2.2 Kualitas Audit  

Kualitas audit adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan 

laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan. 

Kualitas audit sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. 

Kualitas audit diukur melalui proksi ukuran KAP Big Four dan KAP non-Big 

Four. Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel dummy. 

Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 

Four dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit 

oleh KAP non-Big Four (Annisa:2012).  

3.4.2.3 Komite Audit 

Pembentukan komite audit bertujuan untuk membantu dewan komisaris 

menjadi pihak pengawas sebagai efektifitas pengendalian intern dan efektifitas 

tugas auditor luar dan dalam entitas tersebut. Komite audit setidaknya memiliki 

akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi 

terkait entitas. Komite audit berfungsi untuk membantu pihak manajerial dalam 

intermediaries atau penghubung antara pihak manajerial perusahaan dengan 

auditor eksternal perusahaan (Toha:2008 dalam Annisa dan Kurniasih:2012) 

Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu 

perusahaan sebagai alat ukur dan dilambangkan dengan KOM.A. 

3.4.2.4 Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan 
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investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta 

lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan 

manajer (Jensen dan Meckling:1976 dalam Bachtiar:2015). Kepemilikan 

institusional diukur menggunakan rumus sebagai berikut:  

Kepemilikan Institusional = Saham yang dimiliki institusi x 100% 

 

total saham beredar 

3.4.2.5  Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan 

komisaris dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan 

proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif 

terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Bachtiar:2015). 

Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus sebagai berikut:  

kepemilikan manajerial =  saham manajerial x 100% 

 

total saham beredar 

3.4.2.6 Perempuan di Dewan Direksi 

Adanya kelompok yang heterogen dapat menciptakan suasana dimana 

ada komunikasi yang lebih besar dan pertimbangan dari berbagai sudut 

pandang yang mampu menghasilkan keputusan yang berkualitas tinggi (Umans 

et al:2008 dalam Puspitasari dan Januarti:2014). Dari argumen-argumen 

tersebut diasumsikan bahwa keberadaan wanita memiliki kelebihan dari pada 

jika semua anggota dewan laki-laki, wanita mampu menciptakan kondisi yang 
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konsudif serta dapat meningkatkan kinerja dewan dengan ketelitian dan 

kedisiplinan terhadap tugas yang dikerjakan, sehingga keberadaan wanita 

berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dibuat dan mampu 

mengendalikan perusahaan agar meminimalisir tidak melakukan restatement 

laporan keuangan.  

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

keberadaan wanita dalam keanggotaan dewan direksi dengan jumlah anggota 

dewan direksi. 

WOMAN = Jumlah Direksi Wanita 

       Total Dewan Direksi 

3.4.3 Variabel Kontrol 

3.4.3.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan 

perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti 

total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat 

penjualan, dan jumlah penjualan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan 

berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukan bahwa 

perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yanng relatif panjang 

(Sari:2014).  

Ukuran ditunjukkan melalui log total aktiva, karena dinilai bahwa 

ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi 

yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Alviyani:2016). 

Ukuran Perusahaan (Size) = Logaritma Nutural (Total Aset) 
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3.5 Pengukuran Variabel  

 Untuk lebih jelasnya pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 

operasionalisasi variabel dibawah ini : 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

 

 

 

Variabel Indikator Skala 

pengukuran 

Pengukuran 

Dependen 

Tax 

Avoidance 

 

Cash 

ETR 

Rasio CETR = Beban Pajak Penghasilan 

                  Laba Sebelum Pajak 

 

Komisaris 

Independen 

 

INDP 

 

Rasio INDP = JKI 

JSK 

 

Kualitas 

Audit 

 

K.A Dummy KAP Big Four          = 1 

KAP non-Big Four  = 0 

Komite 

Audit 

KOM.A Rasio Jumlah Komite Audit di Perusahaan 

 

Kepemilikan 

Institusional 

 

INST Rasio INST= Saham Dimiliki Institusi x100% 

Total Saham Beredar 

Kepemilikan 

Manajerial 

MAN Rasio MAN =    Saham Manajer     x 100% 

 Total Saham Beredar 

Perempuan 

di Dewan 

Direksi 

WOMAN Rasio WOMAN = Jumlah direksi wanita 

    Total dewan direksi 

Ukuran 

Perusahaan 

SIZE Rasio SIZE = Logaritma Nutural (Total Aset) 
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3.6 Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:13), 

metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan 

teknik sampel tertentu yang sesuai, pengumpulan data kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. 

Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan Statistical Package for 

Sosial Sciences (SPSS), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data 

dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik 

dengan basis Windows (Ghozali:2013). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskripif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

sum, range, kurtosis, dan skewness dalam penelitian (Ghozali:2013:19). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi 

penyimpangan terhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang 

tidak benar. Uji asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis 
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regresi berganda. Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus 

berdistribusi normal, non autokorelasi, non heteroskedastisitas dan non 

multikolinearisitas (Ghozali:2013:105). 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali:2013:160) pengujian normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual dari persamaan regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada setiap variabel dengan logika bahwa 

jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode normal probability plot untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

menggunakan Grafik Normal Probability Plot. Distribusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali:2013:160). 

 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

menurut (Ghozali:2013:105) adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 
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Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independnen 

lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤0.10 atau sama dengan nilai  VIF ≥ 

10.  

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection 

mengandung situasi heteroskedasisitas karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran yaitu kecil, sedang dan besar (Ghozali:2013:139). 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara keselahan pengganggu (distrubance term) pada 

periode t dan keselahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali:2013:110). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

autokorelasi.Untuk mendeteksi autokorelasi bisa digunakan Durbin–Watson 
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(D–W). Sedangkan kaidah keputusan dari uji Durbin–Watson (D–W), 

(Ghozali:2013:111) adalah: 

Tabel 3.3 

Pengambilan Keputusan Uji Durbin  Watson 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision  dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif  

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali 2013 

 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda (multiple regressi) dilakukan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanator) terhadap satu 

variabel dependen (Ghozali:2013). Model regresi berganda dalam pernyataan ini 

dinyatakan sebagai berikut: 

Y = a + b1INDP + b2K.A + b3KOM.A + b4INST + b5MAN  + b6WOMAN 

+ b7SIZE + e 

Keterangan : 

Cash ETR   = Penghindaran Pajak 

a  = Konstanta  

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi 

INDP  = Komisaris Independen  

K.A  = Kualitas Audit  
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KOM.A   = Komite Audit  

INST   = Kepemilikan Institusional  

MAN   = Kepemilikan Manajerial 

SIZE   = Ukuran Perusahaan  

Woman  = Perempuan di Dewan Direksi 

E  = Standart error  

3.6.4 Uji Model Regresi  

 

3.6.4.1 Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial 

dari variabel independennya.Adapun hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  

H1 : bi ≥ 0  

Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun 

ditolak atau diterima sebagai berikut : 

 Jika t-hitung < t-tabel : Ho diterima, artinya Ha ditolak 

 Jika t-hitung > t-tabel : Ho ditolak , artinya Ha diterima 

Adapun bunyi hipotesis Ho dan Ha sebagai berikut : 

Ho  : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha  : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Trianto, 

2015:87-204). 

3.6.4.2 Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen, karena jika nilai R² kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya 

amat terbatas (Ghozali:2013:97). 

 

3.6.4.3 Uji Statistik f 

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Kuncoro:2011:1) Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut :  

H1 : b1, b2, b3, b4 ≥ 0  

Artinya Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka 

model yang digunakan dalam kerangka pikir teoritis layak untuk digunakan, 

sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka  model 

yang digunakan dalam kerangka pikir teoritis tidak layak untuk digunakan.  

Jika F-hitung > F-tabel (a, k-1, n-l), maka H0 ditolak 

Jika F-hitung < F-tabel (a, k-l, n-k), maka H0 diterima. 

 


