
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian dasar jika dilihat berdasarkan 

tujuan dilakukannya penelitian, yang mana model yang diteliti dievaluasi dan 

dikembangkan berdasarkan penelitan yang telah dilakukan terdahulu. 

Pengembangan dalam model yang ada pada penelitian dilakukan yaitu 

menggunakan cara pengujian suatu hipotesis untuk mengetahui adanya 

keberpengaruhan, di mana variabel independen apakah secara signifikan dapat 

berpengaruh terhadap variabel dependen yang ada. Penelitian ini apabila dilihat 

dari segi sifat maka termasuk dalam penelitian kuantitatif, yang mana perlakuan 

pengukuran variabel-variabel menggunakan bentuk berupa angka dan terdapat 

penggunaan langkah-langkah statistik dalam menguji angka tersebut (Indriantoro 

& Supomo, 2013).  

 Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang hubungan antar variabelnya 

memiliki hubungan sebab akibat. Penelitian di sini menguji mengenai pengaruh 

ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan 

institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit 

terhadap penghindaran pajak pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 Dilihat dari jenis data, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

penelitian arsip (archival research), di mana data yang didapat yang berupa arsip 

data, fakta maupun dokumen yang dipublikasi yang termasuk dalam eksternal 

data. Penelitian di sini mengunakan data sekunder, di mana merupakan data yang 
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tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi didapat dan dicatat melalui pihak 

lain yang mana didapat dari suatu perantara berupa media yang ada (Indriantoro & 

Supomo, 2013). 

 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian di sini menggunakan objek dalam melakukan penelitian 

berupa laporan keuangan yang mana telah dilakukan audit yang mencakup semua 

perusahaan yang ada di BEI sejak tahun 2012 hingga 2016. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan yang memiliki informasi yang lengkap pada laporan 

keuangan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Informasi mengenai data laporan 

keuangan dapat dicari pada situs yang terdapat di BEI yaitu www.idx.co.id. 

 Pada penelitian yang dilakukan, sampel data diambil dengan metode 

yang disebut purposive sampling yang mana merupakan metode yang dilakukan 

dengan cara memilih sampel penelitian melalui adanya kriteria ataupun 

pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan yang adanya penelitian itu sendiri. 

Berikut ini merupakan beberapa kriteria ataupun ketentuan dalam hal penarikan 

sampel yang terdapat pada penelitian ini: 

1. Terdaftarnya perusahaan yang ingin diteliti yang terdapat di BEI, yaitu 

bertahunkan maksimal sampai dengan tahun 2012. 

2. Publikasi atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2012-

2016, di mana laporan yang telah dipublikasikan tersebut merupakan 

laporan yang berakhirkan periode laporan yaitu tanggal 31 Desember. 

3. Perusahaan yang memiliki data atau informasi keuangan untuk mengukur 

semua variabel pada penelitian ini, termasuk data mengenai kepemilikan 
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institusi, komisaris independen, komite audit, dan informasi Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. 

 Data pada penelitian memakai penggabungan antara data berupa cross 

sectional dan time series. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), cross section 

merupakan suatu studi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai adanya hubungan komparatif diantara beberapa subjek yang 

terdapat pada penelitian, sedangkan time series studi prioritasnya lebih 

menekankan mengenai hal rentetan waktu dalam penelitian yang dilakukan. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 Variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua 

jenis yaitu diantaranya variabel dependen berupa penghindaran pajak dan disertai 

tujuh variabel independen antara lain yaitu return on assets, leverage, kompensasi 

rugi fiskal, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan kualitas 

audit, serta komite audit. 

Penelitian di sini menggunakan dua skala penelitian diantaranya berupa 

nominal dan rasio. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), skala nominal adalah 

skala yang mengelompokkan data menjadi suatu kategori sedangkan skala rasio 

merupakan data berupa ukuran hasil perbandingan pada variabel penelitian. Skala 

rasio pada penelitian ini digunakan pada variabel penghindaran pajak, return on 

assets, leverage, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan 

komite audit. Skala nominal digunakan pada variabel kompensasi rugi fiskal dan 

kualitas audit. 
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3.3.1 Penghindaran Pajak 

 Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak merupakan suatu upaya 

untuk menghindari pajak yang dilakukan dengan cara yang legal dan aman bagi 

para wajib pajak dikarenakan tidak menentang ketentuan yang ada pada 

perpajakan. Teknik atau metode yang digunakan cenderung dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat pada undang-

undang dan peraturan perpajakan dalam hal mengecilkan jumlah pajak yang 

terutang. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2b 

tentang Pajak Penghasilan, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh 

perusahaan selaku wajib pajak badan dikenakan persentase yaitu sebesar 25%, di 

mana untuk perusahaan yang terdaftar di BEI memperoleh tarif lebih rendah yaitu 

sebesar 5%. Hal demikian mendandakan bahwa tarif pajak efektif untuk 

perusahaan yang terdaftar di BEI yaitu sebesar 20% (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2008).  

 Metode pengukuran yang digunakan dalam pengukuran penghindaran 

pajak yaitu dengan cara penggunaan ukuran yang disebut Effective Tax Rate 

(ETR). ETR termasuk dalam suatu pengukuran hasil yang mana umumnya 

mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan dapat mengarah pada 

tingkat laba pajak yang tinggi dengan berlandaskan pada laporan keuangan berupa 

laporan laba rugi (Waluyo & Basri 2015). Berikut merupakan rumus ETR dalam 

dalam mengukur tindakan penghindaran pajak. 

Tarif Pajak Efektif = 
Beban pajak 

Laba sebelum pajak 
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3.3.2 Return on Assets (ROA) 

 Perbandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan pada peride akhir pelaporan, yang mana umumnya digunakan dalam 

menentukan ukuran kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam hal 

menghasilkan laba pada usaha yang dijalankan disebut ROA (Return on assets). 

Dalam penelitian yang dilakukan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) rumus yang 

digunakan dalam menghitung ROA sebagai berikut: 

 Pengembalian atas Aset = 
Laba bersih setelah pajak 

x 100% 
Total aset 

   
3.3.3 Leverage 

 Rasio yang dapat mengukur kemampuan yang dimiliki perusahan terkait 

utang usaha, baik itu dalam cakupan jangka panjang maupun jangka pendek 

dengan tujuan penggunaaan dalam memperoleh aset yang dimiliki peusahaan 

disebut sebagai rasio leverage (Harahap, 2009). Rumus perhitungan rasio 

leverage menurut Kaur (2015) diformulasikan sebagai berikut: 

Utang terhadap Aset =  
Total utang 
Total aset 

  
3.3.4 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan (firm size) yaitu kecil atapun besarnya suatu 

perusahaan yang dilihat berdasarkan total kepemilikan aset pada suatu 

perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan (Waluyo et al., 2015) pengukuran 

terkait ukuran perusahaan menggunakan Ln Total Assets. Natural log (Ln) yang 

dimaksudkan agar dapat mengurangkan adanya fluktuasi pada data yang diteliti 

yang mana dinilai berlebihan dengan tidak merubah proporsi nilai pada nilai yang 

sebenarnya. 
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Ukuran Perusahaan = Ln (Total aset) 

3.3.5 Kompensasi Rugi Fiskal 

 Pengukuran kompensasi rugi fiskal yaitu dengan menggunakan variabel 

dummy, yaitu diberi nilai 1 apabila terdapat kompensasi, sedangkan akan diberi 

nilai 0 apabila tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun maupun 

kompensasi kerugian, yang mana acuan pengukuran ini berdasarkan pada 

penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013). 

3.3.6 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusi merupakan kepemilikan atas saham suatu 

perusahaan yang sebagaian besarnya berasal dari suatu institusi ataupun lembaga 

keuangan yang mana diantaranya yaitu bank, perusahaan asuransi maupun 

perusahaan investasi, aset manajemen, reksadana dan kepemilikan berupa institusi 

lain (Makni et al., 2012). Pengukuran kepemilikan institusional yaitu dengan 

menggunakan persentase kepemilikan institusi. Penelitian yang dilakukan 

Gajevzsky (2014) melakukan pengukuran kepemilikan institusi ini dengan 

menggunakan rumus yaitu: 

  Kepemilikan Institusional = 
Saham yang dimiliki institusi 

Jumlah saham yang diterbitkan 
  

3.3.7 Proporsi Komisaris Independen 

 Sesorang yang mana dalam segala hal tidak memiliki afiliasi dengan 

pihak pemagang kendali saham, tidak berafiliasi dengan dewan direksi ataupun 

komisaris, serta tidak dalam menjabat posisi direktur pada suatu perusahaan yang 

mana berkaitan dengan perusahaan pemilik yang berdasarkan pada peraturan yang 

ditetapkan BEI dapat dikatan sabagai komisaris independen (Dewi & Jati, 2014). 

Penelitian ini mengukur proporsi komisaris independen melalui persentase 
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komisaris independen yang berdasarkan pada penelitian yang dilakukan 

Gajevzsky (2014) dengan rumus yaitu: 

Proporsi Komisaris Independen = 
Jumlah komisaris independen 

Jumlah seluruh dewan komisaris 
  

3.3.8 Kualitas Audit 

 Berdasarkan pada penelitian (Kurniasih & Sari, 2013), kualitas audit 

diukur berdasarkan pada kecil ataupun besarnya ukuran Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang melaksanakan pengauditan laporan keuangan perusahaan. 

Pengauditan perusahaan oleh KAP The Big Four dapat dikatakan lebih 

independen dikarenakan bisa lebih bertahan terhadap berbagai tekanan oleh 

manajer mengenai pelaporan terhadap adanya suatu pelanggaran. Kualitas audit 

diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang mana jika suatu perusahaan 

diaudit oleh KAP The Big Four  yang terdiri dari Price Waterhouse Cooper-PWC, 

Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young-E&Y maka akan 

diberikan nilai 1. Sebaliknya jika perusahaan yang tidak diaudit oleh keempat 

KAP di bawah lisensi KAP The Big Four maka diberi nilai 0. 

3.3.9 Komite Audit 

 Suatu anggota di mana bertugas membantu dewan komisaris pada suatu 

perusahaan dalam mengawasi kegiatan keuangan perusahaan, melakukan 

pengendalian internal terhadap operasional internal dan keuangan perusahaan, dan 

secara langsung terlibat dalam hal pemilihan auditor ekternal pada perusahaan 

dapat disebut sebagai komite audit (Mutmainnah & Wardhani, 2013). Dalam 

penelitian ini, komite audit diukur berdasarkan pada jumlah komite audit yang ada 

pada suatu perusahaan, yang mana berjumlah minimal tiga orang yang 

berdasarkan pada keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
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Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-643/BL/2012 mengenai pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit pada suatu perusahaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian yang dilakukan, data yang dipakai untuk diteliti yaitu 

disebut data sekunder yang mana merupakan sumber data yang tidak didapat 

secara langsung melainkan dengan suatu perantara atau media (Indriantoro & 

Supomo, 2013). Data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui laporan keuangan 

seluruh perusahaan yang terdapat di BEI dari tahun 2012 hingga 2016. Perolehan 

atas data dari laporan keuangan melalui situs website resmi dari BEI sendiri 

yaitu www.idx.co.id. Data dari laporan keuangan yang diperoleh diperlukan untuk 

dijadikan sebagai bahan perhitungan dalam variabel-variabel penelitian yang 

terdiri dari ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, 

kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit, serta 

komite audit. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian, metode dalam menganalisa 

data yaitu menggunakan metode analisis regresi berupa regresi panel. Tujuan dari 

penggunaan metode ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan pada data 

longitudinal (penggabungan dari data cross sectional dan time series). Data pada 

penelitian ini diolah dengan menggunakan sautu software yang disebut Statistical 

Package for the Social Sciense (SPSS) versi 21.0 dan Eviews versi 7. Analisis 

data pada penelitian ini terdiri dari langkah-langkah pertama yang berupa statistik 
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deskriptif yang dilanjutkan dengan uji Outlier dengan menggunakan program 

SPSS, setelah itu dilakukan pemilihan atas model yang terbaik dengan memakai 

program Eviews versi 7 yang tediri dari uji Chow dan uji Hausman, uji F, uji t, 

dan uji Adjusted R Square. 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), statistik deskriptif merupakan 

transformasi pada data penelitian dalam bentuk suatu tabulasi ataupun ringkasan 

dengan tujuan mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Statistik 

deskiptif terdiri dari nilai minimum (minimum), nilai maksimum (maximum), rata-

rata (mean), dan simpangan baku (standard deviation). Menurut Santoso (2012), 

nilai standar deviasi yang melebihi angka 14,5% dari nilai rata-rata (mean) 

menunjukkan bahwa data pada penelitian memiliki suatu variasi atau kesenjangan 

yang cukup besar. 

3.5.2 Uji Outlier 

 Uji outlier merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai residual yang menyimpang (outlier) yang terdapat pada data 

yang diteliti. Pengujian outlier bermanfaat untuk mengetahui apakah pada data 

penelitian memiliki data yang menyimpang dalam artian bernilai jauh dari rata-

rata sehingga bisa menyebabkan data penelitian yang diuji tidak dapat terdistribusi 

ataupun tersebar secara normal, sebagai akibat dari data yang tidak normal 

tersebut, data yang diuji dapat menjadi tidak normal (Mclave & Sincich, 2003). 

 Untuk mengetahui data-data outlier tersebut, maka digunakan ketentuan 

berdasarkan Z-score, yang mana data yang terdapat pada suatu penelitian lebih 

dari 80 data, maka kriteria outlier yaitu berdasarkan data yang bernilai sama 
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dengan ataupun diatas 3 dan -3 termasuk dalam data yang outlier karena telah 

menyimpang dari nilai rata-rata, sedangkan data penelitian yang kurang dari 80, 

ketentuan data outlier berupa data yang memiliki nilai sama dengan ataupun 

diatas 2,5 dan -2,5 maka data tersebut merupakan data yang outlier (Ghozali, 

2009). 

3.5.3 Uji Regresi Panel 

Uji Hipotesis dilakukan yaitu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi dan penggaruh pada masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

melakukan pengujian regresi panel dengan menggunakan program Eviews versi 7. 

Terdapat tiga metode yang digunakan dalam melakukan regresi panel, yaitu: 

1. Pooled Least Square (PLS) adalah pengestimasian pada data panel 

dengan asumsi yang berupa error regresi memiliki sifat konstan dan 

tidak terpengaruhi oleh waktu dan objek. 

2. Fixed Effect Model (FEM) adalah pengestimasian pada data panel dengan 

asumsi yang berupa error regresi terpengaruhi oleh perbedaan objek 

(individu) dan waktu, serta bersifat tetap. 

3. Random Effect Model (REM) adalah pengestimasian pada data panel 

dengan asumsi yang berupa error regresi terpengaruhi oleh perbedaan 

objek (individu) dan waktu, serta bersifat tidak tetap. 

3.5.4 Pemilihan Model Terbaik  

 Pemilihan untuk model terbaik biasanya dilakukan untuk memilih teknik 

estimasi yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi pada data penelitian. 

Pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow dan uji Housman untuk memilih 
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antara model Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), atau 

Random Effect Model (REM) yang paling sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. Uji Chow untuk menentukan model yang paling sesuai antara pooled 

least squares dan fixed effect, kemudian jika uji Chow menunjukkan hasil fixed 

effect model, maka selanjutnya akan dilakukan uji Hausman. Uji Hausman 

dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara fixed effect model 

dan random effect model. 

1. Uji Chow 

 Uji Chow merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk memilih 

antara model pooled least squares atau fixed effect yang paling tepat untuk 

digunakan. Model regresi panel fixed effect model dikatakan layak digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen jika nilai signifikansinya kurang dari angka 

0,05, sebaliknya jika angka signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05 

maka model regresi panel yang digunakan adalah pooled least squares 

(Ariefianto, 2012). 

2. Uji Hausman 

 Uji Housman merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk memilih 

antara model fixed effect model atau random effect model yang paling tepat untuk 

digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan mengikuti nilai distribusi statistic chi-

square random, yaitu jika nilai profitabilitasnya kurang dari angka 0,05 maka 

model yang tepat untuk digunakan yaitu fixed effect model, sebaliknya jika angka 

signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05 maka model regresi panel yang 

digunakan adalah random effect model (Ariefianto, 2012). 
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3.5.5 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi panel 

dengan melakukan uji yang terdiri dari uji F, uji t, dan uji Adjusted R Square 

dengan menggunakan Eviews versi 7. 

1. Uji F 

 Menurut Santoso (2012), uji F merupakan suatu pengujian yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara keseluruhan dalam suatu model penelitian. Pengujian ini 

dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai keandalan model yang 

digunakan dalam suatu penelitian dalam memprediksi pengaruh terhadap variabel 

dependennya. Ketentuan dalam melakukan uji F yaitu jika hasil uji menunjukkan 

angka probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara 

simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka variabel 

independen secara secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian. Ketentuan 

dalam melakukan uji t yaitu apabila hasil uji menunjukkan angka probabilitas 

yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap varabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 
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0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap varabel dependen 

(Santoso, 2012). 

3. Uji Adjusted R Square 

 Menurut Ariefianto (2012), Uji Adjusted R Square digunakan untuk 

menguji kecocokan model yang terdapat pada hasil regresi panel yang dihasilkan 

dengan dijelaskan melalui koefisien determinasi (adjusted R Square). Data 

mengenai tingkat variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen dan terdapatnya faktor lain yang bisa memepengaruhi hubungan 

tersebut, dimana biasanya koefisien tersebut diartikan sebagai pengukuran 

kesesuaian model yang dapat menunjukkan tingkat baiknya hubungan yang 

diperkirakan dapat mencerminkan pola data yang sebenarnya. Nilai determinasi 

uji koefisien berkisar antara 0 sampai dengan 1. 
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