
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi dan 

tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan batu bara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian menggunakan data 

berupa laporan keuangan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Perusahaan Batu 

Bara yang terdaftar di BEI selama 2 tahun berturut-turut yaitu periode tahun 2017-

2018. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan batu bara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2018.  

Untuk menentukan ukuran sampel, maka dilakukan pemilihan sampel dengan 

menggunakan metode purpose sampling. Pada metode tersebut sampel diambil 

berdasarkan kriteria khusus yang terdapat pada populasi. Secara umum kriteria yang 

digunakan meliputi: 

1. Seluruh perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2018 

2. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama dua tahun berturut-turut 

mulai periode 2017-2018 

3. Mengungkapkan data mengenai proporsi komite audit,kepemilikan institusional 

dan informasi beban pajak pada laporan keuangan tahunan selama dua tahun 

berturut-turut mulai periode 2017-2018 

Berdasarkan laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia, perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 22 

perusahaan. Perusahaan tersebut diseleksi kembali sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan. 

 



3.3 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y). 

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), dimana 

keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan 

menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan 

mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang 

secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Kegiatan tersebut 

ditandai dengan adanya rekayasa terhadap keuntungan yang diperoleh dari operasional. 

 Chen et al. (2010) mengemukakan bahwa model estimasi pengukuran 

penghindaran pajak menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR) dengan 

rumus sebagai berikut: 

Cash ETR = Kas yang dibayarkan untuk Pajak 

       Laba Sebelum Pajak 

3.3.2 Variabel Independen 

a) Komite Audit (X1) 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap aktifitas didalam sebuah perusahaan dan membantu 

melaksanakan tugas fungsi Dewan Komisaris. 

Komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite audit dalam suatu 

perusahaan, mengacu pada penelitian (Hanum,2013): 

Komite Audit = ∑ anggota komite audit perusahaan 

b) Kepemilikan Institusional (X2) 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lainnya. 

Kepemilikan Institusional mempunyai arti yang sangat penting dalam memonitor 

manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan 

meningkatkan pengawasan yang lebih optimal lagi. Monitoring tersebut sejatinya 

akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, investasi dalam pasar modal 



yang cukup besar ditekankan pengaruh kepemilikan institusional sebagai 

pengawas. Untuk mencari persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan 

maka digunakan rumus berdasarkan penelitian Kusumawardhani (2012) sebagai 

berikut: 

Kepemilikan Institusional = Jumlah saham yang dimiliki institusi 

                                            Jumlah saham beredar akhir tahun 

 

c) Konservatisme Akuntansi (X3) 

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang mengarah pada 

minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih 

lambat, mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai 

asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. 

Konsep konservatisme menyatakan bahwa untuk menghindari kerugian yang akan 

teradi di masa yang akan datang atau keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan 

akan mengambil suatu kebijakan, perlakuan atau tindakan akuntansi yang 

didasarkan pada keadaan harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang 

dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan. Pada penelitian ini 

konservatisme diukur berdasarkan model Givoly dan Hayn (2000) agar mendapat 

hasil yang lebih akurat. Berikut rumus perhitungan indeks konservatisme: 

KNSV = (NIO + DEP - CFO) x (-1)  

            TA 

 

Keterangan: 

KNSV : Indeks Konservatisme 

NIO : Net Income Operating profit of current year 

DEP : Depreciation of fixed assets of current year 

CFO : Net amount of cash flow from operating activities of current year 

TA : book value of closing total assets 

 

 

 



3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data 

yang diperoleh peneliti berasal dari sumber data yang sudah ada. Peneliti melakukan 

pengumpulan data secara tidak langsung melalui perantara yang dapat berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (data documenter) 

yang dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan adalah instrument corporate 

governance, konservatisme akuntansi dan tax avoidance. Data dalam penelitian ini 

diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan 

pada situs resminya di www.idx.co.id. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Metode statistik deskriptif merupakan metode yang dapat memberikan 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum untuk masing-masing variabel. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan terdapat sebanyak empat pengujian yairu 

dengan menggunakan: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan 

independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data signifikansi alpha 5% 

yang dilihat adalah hasil uji dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

signifikansi pengujian lebih besar dari 5% (0,05) maka data normal atau sebaliknya, 

Imam Ghozali (2011). 

3.5.2.2 Uji Multikoliniearitas 

Untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independent (bebas). Jika 

hasil perhitungan menunjukkan adanya multikolinearitas, maka koefisien menjadi 

tidak tentu dan kesalahan tidak terhingga. Tidak adanya multikolonieritas 

ditunjukkan dari hasil olah data SPSS yaitu Tolerance > 0,1 dan VIF masing-masing 

variabel bebas <10 (Imam Ghozali,2011). 

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


 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika 

variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas metode Glejser dilihat dari nilai signifikansi dimana jika nilai 

signifikansi antara variabel independent dengan absolut residu > 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan data dapat digunakan untuk 

perhitungan regresi linier berganda. 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Hasil autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi atau 

tidaknya autokorelasi maka salah satu caranya adalah dengan uji Durbin-Watson 

(DW Test) dengan membandingkan nilai Durbin Warson hitung (d) dengan nilai 

Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika 0 < d < dL, maka terjadi autokorelasi positif 

2. Jika dL < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak 

3. Jika d-dL < d < 4, maka terjadi autokorelasi negative 

4. Jika 4-du < d < 4-dL, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak. 

5. Jika du < d < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negative 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada pengujian hipotesis (H1, H2, H3) dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan persamaannya sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan 

Y = Penghindaran Pajak 

X1 = Komite Audit 

X2 = Kepemilikan InstitusionaL 

X3 = Konservatisme Akuntansi 

β = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0) 

e = error 

3.5.3.2 Uji t (Parsial) 

Menurut Ghozali (2012), Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh 

pengaruh variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan 

digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak 

mempunyai arti bahwa variabel independent tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak 

dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independent berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3.5.3.3 Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2012), Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independent atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel 

terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 



1. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka hipotesis ditolak pada derajat kepercayaan 5% 

dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang mengatakan bahwa 

semua variabel independent secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F-

hitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha 

3.5.3.4 Koefisien Determinasi (Uji R²) 

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase 

semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase 

tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik 

variabel independent menjelaskasn variabel dependen. Dengan demikian persamaan 

regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen (Imam 

Ghozali,2011).  

 


