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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah eksplanatori. Menurut Nuryaman 

dan Veronica (2015:6), definisi penelitian eksplanatori adalah: 

“Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh 

jawaban tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan 

penelitian ini untuk menjelaskan atau membuktikan bagaimana hubungan 

antar variable penelitian.” 

Metode ekspanatori dalam penelitian ini digunkan untuk menguji pengaruh 

good corporate governance terhadap tax avoidance serta menguji hipotesis apakah 

hipotesis dapat diterima atau tidak. 

4.1.1 Unit Analisis 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:5) pengertian unit analisis adalah 

sebagai berikut: 

“Unit analisis dapat berupa orang (manusia), rganisasi, peristiwa, dan 

berbagai hal lainnya yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah perusahaan atau 

institusi. Dan unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang telah dipubliksikan dalam situs www.idx.co.id.  
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4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

sehubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis akan melakukan 

penelitian terhadap perusahaan sektor pertambangan melalui website resmi Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan perpustakaan widyatama. 

4.3 Data dan Sumber Data 

4.3.1 Objek Penelitian 

Menurut Sekaran (2014:115), mendefinisikan pengertian objek penelitian 

sebagai berikut: 

“Objek penelitian adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai, dan nilai tersebut bisa pada berbagai waktu untuk objek 

atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang 

yang berbeda.” 

Objek penelitian yang akan diteliti dalam hal ini yaitu laporan keuangan 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018, dengan indikator-indikatornya yaitu Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit menggunakan proksi 

pengungkapan Good Corporate Governance. 

4.3.2 Populasi Penelitian 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:6) mendefinisikan populasi sebagai 

berikut: 

“Populasi sebagai kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menjadi 

ketertarikan peneliti untuk investigasi.” 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan pengertian populasi, maka yang menjadi populasi pada penelitian 

ini adalah berupa keseluruhan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 sebanyak 49 perusahaan 

pertambangan.  

Tabel  4.1 

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI 

No Emiten Kode Saham 

1 Adaro Energy Tbk. ADRO 

2 Aneka Tambang Tbk. ANTM 

3 Apexindo Pratama Duta Tbk. APEX 

4 Atlas Resources Tbk. ARII 

5 Ratu Prabu Energi Tbk ARTI 

6 Astrindo Nusantara Infranstrukt BIPI 

7 Borneo Lumbung Energi & Metal BORN 

8 Borneo Olah Sarana Sukses Tbk BOSS 

9 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS 

10 Baramulti Suksessarana Tbk BSSR 

11 Bumi Resources Tbk BUMI 

12 Bayan Resources Tbk. BYAN 

13 Cita Mineral Investindo Tbk CITA 

14 Cakra Mineral Tbk CKRA 

15 Citatah Tbk CTTH 

16 Darma Henwa Tbk DEWA 

17 Central Omega Resources Tbk DKFT 

18 Delta Dunia Makmur Tbk DOID 

19 Dian Swastatika Sentosa DSSA 

20 Elnusa Tbk ELSA 

21 Energi Mega Persada Tbk ENRG 

22 Surya Esa Perkasa Tbk ESSA 
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23 Alfa Energi Investama Tbk FIRE 

24 Golden Energy Mines Tbk GEMS 

25 Garda Tujuh Buana Tbk GTBO 

26 Harum Energy Tbk HRUM 

27 Vale Indonesia Tbk INCO 

28 Indika Energy Tbk INDY 

29 Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 

30 Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 

31 Mitrabara Adipermana Tbk MBAP 

32 Merdeka Copper Gold Tbk MDKA 

33 Medco Energi Internasional Tbk MEDC 

34 Mita Investindo Tbk MITI 

35 Capitalinc Investment Tbk MTFN 

36 Samindo Resources Tbk MYOH 

37 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK 

38 J Resources Asia Pasifik Tbk PSAB 

39 Bukit Asam Tbk PTBA 

40 Petrosea Tbk PTRO 

41 Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 

42 Golden Eagle Energy Tbk SMMT 

43 SMR Utama Tbk SMRU 

44 Super Enegy Tbk SURE 

45 Timah Tbk TINS 

46 Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA 

47 Trada Alam Minera Tbk TRAM 

48 Ginting Jaya Energy Tbk WOWS 

49 Kapuas Prima Coal ZINC 

      Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI), (Lanjutan Tabel 4.1) 
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4.3.3 Sampel Penelitian 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:101), mendefinisikan pengertian 

sampel sebagai berikut: 

“Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang 

dipilih dari populasi.” 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menganggap 

bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi atau karakteristik yang 

sesuai dengan keperluan penelitinya (Nuryaman dan Veronica, 2015:110). 

Sampel penelitian ini diambil dari populasi laporan keuangan dan laporan 

tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018 dengan kriteria : 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2016-2018. 

2. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan 

selama 3 tahun berturut-turut 2016-2018. 

3. Perusahaan pertambangan yang memberikan kelengkapan data sesuai 

variabel yang diteliti. 

4. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 

2016-2018. 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan oleh IDX, 

peerusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 49 

perusahaan. Perusahaan tersebut diseleksi kembali sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Seleksi sampel penelitian disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.2 

Proses Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018.  

Pelanggaran Kriteria : 

1. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan 

laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut selama 

tahun 2016-2018. 

2. Perusahaan pertambangan yang memberikan 

kelengkapan data sesuai variabel yang diteliti. 

3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami 

kerugian selama periode 2016-2018. 

49 

 

 

14 

 

 

12 

 

13 

Jumlah Perusahaan yang sesuai dengan Kriteria Sampel 10 

        Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 49 perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018, yang terpilih menjadi 

sampel penelitian ini hanya sebanyak sepuluh (10) perusahaan. Berikut daftar sampel 

penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.3 

Daftar sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesi periode 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah kembali) 

4.3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:79) data sekunder adalah sebagai berikut : 

“Data sekunder merupakan data yang tersedia dan dibuat oleh pihak tertentu 

dalam bentuk dokumen”. 

Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari laporan tahunan (Annual 

Report) dan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2018. 

 

No Emiten Kode 

1 Adaro Energy Tbk ADRO 

2 Ratu Prabu Energy Tbk ARTI 

3 Bayan Resources Tbk BYAN 

4 Citatah Tbk CTTH 

5 Delta Dunia Makmur Tbk DOID 

6 Dian Swastatika Sentosa DSSA 

7 Golden Energy Mines Tbk GEMS 

8 Samindo Resources Tbk MYOH 

9 Harum Energy Tbk HRUM 

10 Bukit Asam Tbk PTBA 
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4.4 Metode Pengumpulan Data 

4.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini memerlukan data dan informasi data yang dapat diuji 

keabsahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik pengumpulan data sehingga dapat 

membantu pencapaian hasil penelitian yang baik. Adapun teknik pengumpulan data 

dan informasi yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian keputusan merupakan teknik untuk mendapatkan landasan 

teoritis yang dapat dari buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

2. Studi Internet (Internet Research) 

Studi internet dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui situs 

internet www.idx.co.id, situs resmi perusahaan yang akan diteliti serta 

situs lainnya yang terkait guna memperoleh tambahan literature ataupun 

data relevan yang dibutuhkan. 

Dengan menerapkan kedua teknik pengumpulan data tersebut, penulis dapat 

memperoleh perbandingan antara teori dengan praktik yang sebenarnya terjadi untuk 

mendukung pengujian hipotesis yang digunakan untuk menarik kesimpulan. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:156), instrument penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam 

penelitian ini, instrument penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018. 

http://www.idx.co.id/
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4.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen 

dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Menurut Nuryaman & Christina (2015:42), menjelaskan variabel independen 

sebagai berikut: 

“Variabel independen atau sering disebut variabel bebas adalah varaibel yang 

dapat mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai 

(variance) pada variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai 

variabel dependen.” 

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan Good Corporate 

Governance sebagai varaibel X. Good Corporate Governance (GCG) menurut 

(FCGI, 2002) dalam Muhammad Tamrin & Bachtiar (2019:58), mendefinisikan Good 

Corporate Governance sebagai berikut : 

“Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur  

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, maupun para pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 

atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan”. 

 

Dalam penelitian ini good corporate governance diproksikan menjadi empat 

variabel, yaitu : kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan 

komite audit 
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1. Kepemilikan institusional  

Adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau 

lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Wien Ika 2010). Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena 

adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih 

optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil 

oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah 

keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya 

penghindaran pajak. 

 

2. Dewan Komisaris  

 

2. Dewan Komisaris 

Didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam 

pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 

direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu 

perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu 

bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris 

independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa 

(Pohan, 2008, dalam Annisa, 2012). 

 

 

𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐬𝐚𝐫
𝐱 𝟏𝟎𝟎%  

 

𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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3. Kualitas Audit  

Merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat kaitannya 

dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi. 

Perusahaan public semakin menuntut adanya transparansi pada laporan 

keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The 

Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & 

Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah disbanding dengan 

perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa, 2012). 

 

 

 

4. Komite Audit  

Adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang 

anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas 

untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu 

terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. 

 

2. Variabel Dependen (Variabel Y) 

 

 

 

 

Reputasi KAP : Nilai = 1, untuk KAP Big four dan Nilai = 0 untuk KAP 

non Big Four 

𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 =
𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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2. Variabel Dependen 

Menurut Nuryaman & Christina (2015: 42), menjelaskan variabel dependen 

sebagai berikut: 

“Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen. Besaran nilai variabel dependen 

dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen.” 

Penelitian ini menggunakan Tax Avoidance sebagai variabel dependen. Tax 

Avoidance menurut Erly Suandy (2014:21) sebagai berikut: 

“Penghindaran Pajak (Tax avoidance) adalah suatu usaha pengurangan secara 

legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan 

dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-

pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur 

dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam peraturan perpajakan yang 

berlaku”. 

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan Cash 

Effective Tax Rate (CETR). Metode ini juga diterima dalam literature akuntansi 

(Ayers et al, 2009; Blaylock et al, 2012; Rego & Wilson, 2012). Semakin tinggi nilai 

CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah.  

Perhitungan dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐚𝐱 𝐑𝐚𝐭𝐞 =
𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐲𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
𝐱𝟏𝟎𝟎% 
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4.5.2 Operasional Variabel 

Menurut Sekaran (2009:117), mendefinisikan operasionalisasi variabel 

sebagai berikut : 

“Operasionalisasi variabel diperlakukan untuk menentukan jenis, indikator, 

serta skala dari variabel-variabel yang terkait didalam penelitian, sehingga 

pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar 

sesuai dengan judul penelitian”. 

Tabel 4.4 

Operasional Variabel 

 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Variabel 

Independen 

(X) Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Corporate Governance adalah 

seperangkat peraturan yang 

mengatur  hubungan antara 

pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan pihak 

kreditur, pemerintah, 

karyawan, maupun para 

pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan 

kata lain suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan 

perusahaan 

 

(FCGI, 2002) dalam 

Muhammad Tamrin & Bachtiar 

(2019: 58) 

1. Kepemilikan Institusional 

 

KI =
Jumlah Saham Institusi

Jumlah Saham beredar dipasar
 

(Sheldila dan Niki 2015). 

 

2. Dewan Komisaris 

 

KI =
Jumlah Komisaris Independen

Jumlah Seluruh Komisaris
 

(Siallagan & Mahfoedz 2006, dalam 

Sarafina, Salsabila 2017) 

 

3. Kualitas Audit 

 

 

 

 

 

Wibawa (2016) 
 
4. Komite Audit 

 

Rasio 

Reputasi KAP : Nilai = 1, untuk KAP Big 

four dan Nilai = 0 untuk KAP non Big 

Four 
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KA =
Komisaris Independen  KA

Total Komite Audit
 

(Siallagan dan Machfoez, 2006: dalam 

Annisa, 2012) 

 
 

Variabel 

Dependen 

(Y) 

Tax 

Avoidance 

Penghindaran Pajak (tax 

avoidance) adalah suatu usaha 

pengurangan secara legal yang 

dilakukan dengan cara 

memanfaatkan ketentuan-

ketentuan dibidang perpajakan 

secara optimal seperti, 

pengecualian dan pemotongan-

pemotongan yang 

diperkenankan maupun 

manfaat hal-hal yang belum 

diatur dan kelemahan-

kelemahan yang ada di dalam 

peraturan perpajakan yang 

berlaku 

 

Erly Suandy (2014:21) 

 
 
 
 
 

(Hanlon & Heitzman 2010) 

Rasio 

Tabel Lanjutan Overasional Variabel 

4.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:19) pengertian analisis data adalah 

sebagai berikut : 

“Analisis data yaitu menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan pada 

langkah penelitian sebelumnya, sehingga hasil analisis data dan 

interpretasinya, dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan serta 

rekomendasi bagi pengguna”. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda, maka digunakan uji statistic diantaranya : 

 

CETR =
Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak
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4.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19), pengertian statistik deskripsi adalah sebagai berikut 

ini : 

“Statistik deskripsi memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

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

range, kurtosinus skweness.” 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan kondisi variabel-variabel 

pengungkapan Good Corporate Governance dan Tax Avoidance 

4.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Menurut (Ghozali, 2016) sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang 

harus dilalui yaitu, melakukan uji asusmsi klasik. Model regresi harus bebas dari 

asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah 

sebagai berikut: 

4.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas menurut Danang Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas 

sebagai berikut:  

"Selain uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas, uji asumsi 

klasik yang lain adalah uji normalitas, di mana akan menguji data variabel bebas 

(X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. 

Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan 

baik jika mempunyai data 50 variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi 

mendekati normal atau normal sama sekali" 
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Menurut Wing Rahayu Winarno (2015: 43) normalitas data dapat dilihat dari 

gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, 

sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bisa melihat koefisien Jarque-Bera dan 

probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung. 

1. Bila nilai JB tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi 

normal. 

2. Bila probabilitas lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal. 

 

4.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2017:103), 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 maka dapat dilihat dari 

1. Nilai tolerance dan lawannya 

2. Variance inflation factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF  ≥ 10. 

4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2017: 134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel 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 
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heteroskedastisitas. Model regresi yang tidak baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Persamaan regresi sebagai berikut, menurut Gurajati (2003:411):  

𝒀𝒊 = 𝜷 𝟏 +  𝜷 𝟐 𝑿 𝟐𝒊 + ⋯ + 𝜷 𝒌 𝑿 𝒌𝒊 + 𝑼 𝒊 

Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran heteroskedasitas, dapat dilihat 

dengan menggunakan uji white dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Apabila nilai probabilitas obs*R-square < 0.05 maka terdapat gejala 

heteroskedastisitas 

2. Apabila nilai probabilitas obs*R-square > 0.05 maka tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

Nilai probabilitas obs*R-square < 0.05 (tingkat signifikansi) maka terdapat 

gejala heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai obs*R-square > 0.05 (tingkat 

signifikansi) maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

4.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017: 107) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-

1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah uji durbin-watson (DW test). Uji durbin Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen (Ghozali, 2017:108). 
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Tabel 4.5 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson (DW test) 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji 

Durbin -Watson hipotesis nol 

Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi posistif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d< 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif 

Tidak ditolak Du < d< 4 - du 

Sumber : Ghozali (2017: 108) 

4.6.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Menurut Widarjono (2013), untuk mengestimasi parameter model dengan 

data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering digunakan yaitu : 

1. Common Effect 

Common effect menggabungkan data cross section dengan time series dan 

menggunakan OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Model ini 

merupakan model paling sederhana dibnadingkan dengan kedua model lainnya. 

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. 

Diasumsikan bahwa perilaku antar perusahaan sama dengan berbagai kurun waktu 

(Widarjono, 2013:255). 

2. Fixed Effect 

Fixed effect adalah model dengan intersep berbeda-beda antara perusahaan namun 

intersepnya sama antar waktu. Model ini mengasumsikan bahwa koefisien slope tetap 

antar perusahaan dan antar waktu. Dalam model ini untuk mengestimasi intersep 

yang berbeda antar perusahaan maka digunakan variabel dummy untuk menjelaskan 
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perbedaan antar intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik 

Least Squares Dummy Variabel (LSDV) (widarjono. 2013: 257). 

3. Random Effect 

Random effect memilih data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar 

individu dan antar waktu. Didalam model ini mengasumsikan setiap perusahaan 

mempunyai perbedaan intersep, namun diasumsikan bahwa intersep adalah variabel 

random atau stokastik. Model random effect sangat berguna apabila individual 

perusahaan yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan 

merupakan wakil dari populasi. Metode yang digunakan untuk model ini yaitu 

Generalized Least Square (GLS) (Widarjono, 2013:259). 

4.6.4 Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Menurut Widarjo (2017:70) berdasarkan hasil ketiga model yang telah 

diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan 

penelitian. Ada tiga ujji yang digunakan untuk memilih teknik estimasi data panel 

yaitu : 

4.6.4.1 Uji Chow 

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect 

ataukah fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel 

(Widarjono, 2016: 71). Untuk mengetahui model common effect atau fixed effect yang 

akan dipilih, untuk estimasi data dapat dilakukan dengan membandingkan nilai cross-

section chi-square dan nilai probabilitas. 

4.6.4.2 Uji Hausman 

Uji hausman merupakan pengujian statistic untuk memilih apakah model 

fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan (Widarjono, 2016:73). 
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4.6.4.3 Uji Legrange Multiplier 

Uji legrange multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah random effect 

lebih baik dari metode OLS (common effect). Uji signifikasi random effect ini 

dikembangkan oleh Breusch Pagan (Widarjono, 2013:264). 

4.6.5 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017:45) analisis regresi merupakan studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel bebas) yang bertujuan untuk mengestimasi seta 

memprediksirata – rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui. 

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, menurut Ghozali (2016) 

analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi berganda dalam 

penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel yaitu  Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap variabel dependen Tax Avoidance.  

𝒀 = 𝒂 +  𝜷 𝟏 𝑿 𝟏 + 𝜷 𝟐 𝑿 𝟐 + 𝜷 𝟑 𝑿 𝟑 + 𝜷 𝟒 𝑿 𝟒 +  𝝐 

Keterangan : 

Y= Penghindaran pajak 

α = Konstanta 

β1= Koefisisen regresi 

X1= Kepemilikan Institusional 

X2= Dewan Komisaris 

X3= Kualitas Audit 

X4= Komite Audit 
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 𝜖 =       Error 

4.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R 2) 

Menurut Ghozali (2017:95) koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

4.6.7 Pengujian Hipotesis 

4.6.7.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2017:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam 

menerangkan varaisi variabel dependen. 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel good corporate governance 

terhadap tax avoidance menggunakan uji regresi parsial (uji t). hipotesis governance 

yang hendak diuji dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengujia hipotesis 

a. Ho ≥ 0 

Artinya, secara parsial suatu variabel independen tidak berpengaruh 

negative tergadap variabel dependen. 

b. Ha < 0 

Artinya, secara parsial suatu variabel independen berpengaruh negarif 

terhadap variabel dependen. 
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2. Kriteria Pengujian 

a. t hitung > t tabel maka kita menerrima hipotesis alternative, yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. H0 ditolak jika derajat kepercayaan 

lebih kecil dari α = 5%. 

b. t hitung < t tabel maka kita menerima hipotesis nol, yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen. H0 diterima jika derajat 

kepercayaan lebih besar dari α = 5%. 

4.6.7.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2017:96) uji signifikansi terhadap variabel Good Corporate 

Governance secara bersamaan (simultan) dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

dependen. 

Hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengujian hipotesis 

a. H0 : β₁  = β₂  = 0 

Artinya, secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

varaiabel dependen. 

b. Ha : β₁  ≠ β₂  ≠ 0 

Artinya, secara simultan terdapat pengaruh negative yang signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 
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4.6.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis selama penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan studi kepustakaan dan internet dengan menggunakan literatur-

literatur yang terkait dengan penelitian. 

2. Menentukan masalah yang akan diteliti, serta menentukan variabel X dan 

Y. 

3. Melakukan pengumpulan data dengan mengakses situs Bursa Efek 

Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) untuk mendapatkan laporan keuangan 

tahunan perusahaan pertambangan periode 2016-2018. 

4. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis untuk meguji data 

yang diolah guna mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan MS 

Excel dan Eviews 9. 

5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. 

 

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

