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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh corporate governance terhadap tax 

avoidance. 

B. Populasi dan Teknik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 (www.idx.com). 

Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, artinya sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Adapun 

kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dengan periode laporan

keuangan berakhir pada 31 Desember 2014-2016.

2. Laporan keuangan dan laporan tahunan dapat diakses dari situs

BEI (www.idx.co.id).

3. Perusahaan jasa yang tidak mengalami kerugian selama 2014-

2016.

4. Perusahaan memiliki data lengkap terkait dengan variabel

penelitian ini yang disajikan dalam laporan keuangan.

http://www.idx.com/
http://www.idx.co.id/
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5.  Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata uang 

Rupiah. 

C. Jenis data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan jasa dari tahun 2014-2016. Data laporan keuangan  

nantinya diperoleh dengan mengakses www.idx.co.id . 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari 

dokumen-dokumen yang sudah ada. Setelah mendapatkan daftar 

perusahaan jasa yang terdaftar di BEI, kemudian mengakses laporan 

tahunan dan keuangannya pada tahun 2014-2016 dan mengumpulkan 

data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini. 

E. Definisi operasional dan pengukuran variabel 

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang akan diuji yaitu 

komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, proporsi komisaris 

independen dan tax avoidance. 

1. Variabel dependen  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tax 

avoidance. Pengukuran terkait tax avoidance dilakukan dengan 

menggunakan GAAP effective tax rate sebagai alat ukur yaitu dengan 

http://www.idx.co.id/
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merasiokan beban pajak perusahaan atas laba sebelum pajak (Fahreza 

2014) 

2. Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain komite audit, 

kepemilikan institusional, kualitas audit, dan proporsi komisaris 

independen. Adapun pengukurannya sebagai berikut. 

a.  Komite audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dewan komisaris. Komite audit diukur dengan 

menggunakan jumlah komite audit di dalam suatu perusahaan (Fadhilah 

2014). Nantinya komite audit akan dilambangkan sebagai “KOMITE” 

b. Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh suatu lembaga (perusahaan asuransi, bank, dan 

kepemilikan institusi lain, kecuali kepemilikan investor individual) 

(Trisnawati, 2009). Kepemilikan institusional diukur dengan prosentase 

kepemilikan institusional. Nantinya dilambangkan sebagai “INST” 

INST = Jumlah kepemilikan saham institusional 

  Jumlah saham beredar 

c. Kualitas audit 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih 

(2012), jika suatu perusahaan diaudit oleh KAP Big Four yaitu Price 
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Waterhouse Cooper (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & 

Young (E&Y) akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh KAP Big 

Four tersebut maka diberi nilai 0. Nantinya dilambangkan sebagai 

“KAUDIT” 

d. Proporsi komisaris independen 

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham pada perusahaan 

tersebut, tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan (komisaris, 

direksi, atau pemegang saham utama perusahaan), dan tidak mempunyai 

hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pengukuran proporsi komisaris 

independen dapat dilakukan dengan prosentase jumlah anggota komisaris 

independen. Nantinya dilambangkan sebagai “indep” 

 

Indep = Jumlah anggota komisaris independen 

    Jumlah total anggota dewan komisaris 

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melakukan 

analisis regresi liner berganda yang digunakan untuk mengetahui atau 

memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi pada variabel dependen dan independen terdistribusi 

normal atau tidak. Nilai uji Kolmogorov Smirnov yang memiliki 

signifikansi di atas 0,05 berarti data tersebut normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji Multikolinearitas adalah untuk menguji di dalam model 

regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

independen (Ghozali, 2011). Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari 

tolerance value atau nilai Variance Infation Factor (VIF). Batas dari 

tolerance calue adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Jika tolerance value < 

0,1 atau VIF>10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila 

tolerance value > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas 

(Ghozali, 2011). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan 

ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Disebut homoskedastisitas jika 
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varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Uji Glejser dapat digunakan untuk 

melakukan uji heteroskedastisitas. Apabila sig > 0,05 maka tidak terdapat 

gejala heteroskedastisitas. Jika tidak terjadi heteroskedasitas maka model 

tersebut adalah baik (Ghozali, 2011). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada atau tidaknya korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Menurut 

Ghozali (2011) kriterianya sebagai berikut: 

1. jika d < dl maka terjadi autokorelasi 

2. jika du < d < 4-dl maka tidak terdapat autokorelasi 

3.   jika dl < d < du maka tidak ada kesimpilan 

 

3. Model Regresi Berganda 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, 

dengan persamaan sebagai berikut. 

GAAP ETR = α0 + β1 KOMITE + β2 INST + β3 KAUDIT + β4 Indep + ε 

Keterangan: 

GAAP ETR = Effective Tax Rate 

α0 = Konstanta 

KOMITE = Jumlah Komite Audit 

INST = Kepemilikan Institusional 
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KAUDIT = Kualitas Audit 

Indep = Jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah total anggota 

dewan komisaris 

ε = Error Term 

 

4. Uji Koefisien Determinan (adjusted R2) 

Pada uji ini tujuannya adalah untuk mengukur tingkat ketepatan dari 

regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (goodness of fit) dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan Adjusted R 

Square karena variabel independen lebih dari satu. Pengukuran Adjusted R 

Square bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji F-statistik 

Uji F dilakukan untuk menguji secara serentak pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Model regresi dapat digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

serentak apabila F hitung > F tabel, atau sig, < 0,05 maka variabel independen 

secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk 

pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) 0,05 (Ghozali, 2011). 

b. Uji t-statistik 

Tujuan menggunakan uji ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial 

antara variabel independen secara individual dengan variabel dependen (Ghozali, 
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2011). Hasil pengujian terhadap t-statistik dengan standar signifikasi α = 5% 

adalah: 

a) Jika sig. < α maka ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas 

terhadap terikat. Apabila sig. ≥ α, maka tidak ada pengaruh secara parisal antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

b) Apabila nilai statistik Thitung > Ttabel maka ada pengaruh secara 

parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila Thitung < Ttabel 

maka tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


