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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah variabel sebagai pusat perhatian peneliti, sementara 

subjek penelitian adalah tempat variabel melekat. Objek penelitian merupakan sebuah 

pokok permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data agar lebih 

terarah. Objek dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan manajerial, dan 

tax avoidance. Sedangkan untuk Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan 

multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2020. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena 

menganalisis data secara menyeluruh dan memahami pentingnya dampak struktur tata 

kelola perusahaan yaitu komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap tax 

avoidance. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2016) yang menjelaskan bahwa 

penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang harus menggunakan 

angka-angka, dimulai dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan tampilan hasil. 

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.2.1 Definisi Variabel 

a. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama peneliti (Sekaran, 2014). Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah tax 

avoidance. Menurut Badriyah (2017) tax avoidance adalah upaya yang dilakukan 

oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-

undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran tax avoidance menggunakan 
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Current Effective Tax Rate (ETR) dengan membagi beban pajak pada tahun berjalan 

dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang rendah dapat menunjukkan bahwa 

semakin tinggi indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. ETR 

dinyatakan dengan rumus: 

   

Sumber: (Rodhini, 2020) 

 Perhitungan ini digunakan sebagai acuan pengukuran, karena dianggap bisa 

merefleksikan perbedaan antara laba buku dengan laba fiskal (Boussaidi & Hamed, 

2015). 

b. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mengambil variabel terikat, baik secara 

positif maupun negatif. Jika ada variabel bebas, maka variabel terikat juga akan ada 

dan dengan setiap kenaikan satuan variabel bebas maka ada juga kenaikan atau 

penurunan variabel terikat (Sekaran, 2014). Dalam penelitian ini, variabel independen 

yang diteliti adalah komite audit dan kepemilikan manajerial. 

1) Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

rangka membantu menjalankan tugas dan fungsinya (Rodhini, 2020). Dalam 

penelitian ini, variabel komite audit diukur dengan melihat berapa banyak anggota 

Komite Audit yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan (economic). Hal ini 

didasarkan pada penelitian Pertiwi & Husaini (2017) yang menyebutkan bahwa 
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efektivitas kinerja komite audit diukur melalui karakteristik komite audit itu sendiri, 

antara lain independensi, keahlian, ukuran dan jumlah rapat komite audit. 

2) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh manajemen 

yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Manajerial disini merupakan 

direktur dan dewan komisaris. Semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh 

manajer maka kinerja perusahaan akan semakin baik, karena membantu menyatukan 

kepentingan pemegang saham dan manajer (Zahirah, 2017). Kepemilikan manajerial 

dapat dihitung dengan menggunakan rasio: 

 

Sumber: Rodhini (2020) 

 

3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Indikator 

Pengukuran 

Variabel 

Acuan 

Pengukuran 

Skala 

Tax Avoidance 

(Dependen) 

Pengukuran tax 

avoidance 

menggunakan 

Cash Effective 

Tax Rate 

(CETR) 

dengan 

membagi kas 

yang 

dikeluarkan 

1. Beban pajak 

perusahaan 

multinasional 

tahun 2018-

2020 

2. Laba sebelum 

pajak 

perusahaan 

multinasional 

tahun 2018-

Nilai CETR 

yang rendah 

dapat 

menunjukkan 

bahwa semakin 

tinggi tindakan 

tax avoidance 

yang dilakukan 

oleh 

perusahaan 

Rasio 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Indikator 

Pengukuran 

Variabel 

Acuan 

Pengukuran 

Skala 

untuk biaya 

pajak dibagi 

dengan laba 

sebelum pajak 

2020 

Komite Audit 

(Independen) 

Pengukuran 

mengenai 

kinerja komite 

audit salah 

satunya 

digambarkan 

dengan 

seringnya 

mengadakan 

rapat 

Jumlah Anggota 

Komite Audit yang 

memiliki latar 

belakang 

pendidikan 

keuangan 

(economic) 

Semakin 

banyak 

Anggota 

Komite Audit 

yang memiliki 

latar belakang 

pendidikan 

akuntansi atau 

keuangan 

semakin 

berkurang 

tindakan tax 

avoidance 

Rasio 

Kepemilikan 

Manajerial 

(Independen) 

Tingkat 

kepemilikan 

saham oleh 

manajemen 

yang terlibat 

aktif dalam 

pengambilan 

keputusan 

1. Total saham 

manajer pada 

perusahaan 

multinasional 

tahun 2018-

2020 

2. Total saham 

beredar pada 

perusahaan 

multinasional 

tahun 2018 

 

Semakin tinggi 

proporsi saham 

yang dimiliki 

oleh manajer 

maka kinerja 

perusahaan 

akan semakin 

baik, karena 

membantu 

menyatukan 

kepentingan 

pemegang 

saham dan 

manajer 

Rasio 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Perusahaan yang 

terdaftar dalam kurun waktu tersebut sebanyak 713 perusahaan. Perusahaan 

multinasional merupakan perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri. Populasi 

ini dipilih untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dikarenakan tidak hanya 

terfokus pada satu sektor saja. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang konsisten 

atau yang termasuk dalam kelompok perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI 

dan memenuhi kriteria tertentu. 

Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan yang berdomisili di satu negara (negara induk) dalam 

penelitian ini adalah Indonesia, namun juga memiliki anak perusahaan di 

negara selain negara induk yang selanjutnya akan disebut perusahaan 

multinasional. 

2. Perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018-2020 dan tidak melakukan delisting dalam kurun waktu tersebut. 

3. Perusahaan multinasional yang menyampaikan data secara lengkap yang 

berhubungan dengan variabel penelitian, tidak mengalami kerugian dan 

memakai kurs rupiah.  
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4. Perusahaan multinasional yang dikendalikan oleh perusahaan asing atau 

badan usaha asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Dilihat 

dari kepemilikan saham dalam annual report. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara 

yang direkam oleh pihak lain (Heryuliani, 2015). Data diperoleh dari annual report 

perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. 

1. Penelitian Pustaka Perpustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian 

data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data terkait melalui 

buku, jurnal, skripsi, dan internet (Heryuliani, 2015). 

2. Penelitian Lapangan Semua sumber data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari annual report perusahaan bersumber dari www.idx.co.id atau 

website perusahaan terkait. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

logistik dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versi 25.0 dan Eviews versi 10. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi data panel. Berikut beberapa langkah dalam menganalisis, yaitu: 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

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

minimum untuk masing-masing variabel (Ghozali, 2016). 

http://www.idx.co.id/
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3.5.2 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan 

gabungan antara data saling (cross section) dan data runtut waktu (time series). 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y = 𝛼 +  𝛽1 X1it + 𝛽2 X2it + 𝜖 

Keterangan: 

Y = Variabel Dependen (Tax Avoidance) 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi (Komite Audit) 

β2 = Koefisien Regresi (Kepemilikan Manajerial) 

X1it = Variabel Komite Audit perusahaan i pada periode t 

X2it = Variabel Kepemilikan Manajerial perusahan i pada periode t 

ϵ = Error Term  

3.5.2.1 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel 

Menurut Basuki & Prawoto (2017), terdapat tiga pendekatan dalam metode 

ini yaitu:  

1. Common Effect Model 

Model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan antara 

data time series dan data cross section. Model ini juga tidak memperhatikan dimensi 

waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama 

dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary 

Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data 

panel. Dengan model yang sebagai berikut 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽1 X1it + 𝛽2 X2it + 𝜖 
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Keterangan 

Yit = Variabel Dependen perusahaan i pada periode t 

α = Konstanta 

Xit = Variabel Independen perusahaan i pada periode t 

β = Koefisien Regresi 

ϵ = Error Term 

2. Fixed Effect Model 

 Dalam model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model 

Fixed Effect menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan 

intersep antar perusahaan. Namun demikian, slopenya sama antar perusahaan. Model 

estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable 

(LDSV) dengan model yang sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑖𝛼 + 𝑋′it𝛽 + 𝜖 

3. Random Effect Model  

 Dalam model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random 

effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. 

Model ini disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized 

Least Square (GLS). Dengan model sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋′it𝛽 + 𝜖 

3.5.2.2 Pemilihan Model Data Panel  

Menurut Basuki & Prawoto (2017) dalam memilih model yang paling tepat 

dalam mengelolah data panel, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut  
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a. Uji Chow 

Uji chow adalah pengujian untuk dapat menentukan model fixed effect model 

atau common effect model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

H0: Common Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji chow adalah sebagai berikut  

1) H0 diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan common effect model 

2) H0 ditolak jika F < 0,05, maka dilanjutkan dengan fixed effect model,  

Pada saat hasil uji chow menunjukan H0 diterima, maka teknik regresi data 

panel menggunakan common effect model, dan pengujian berhenti sampai disini. 

Apabila hasil uji chow menunjukan H0 ditolak, maka langkah selanjutnya melakukan 

Uji Haustman untuk milih menggunakan model antar fixed effect model atau random 

effect model. 

b. Uji Haustman 

Uji Haustman adalah pengujian statistik untuk dapat memilih apakah model fixed 

effect model atau rondom effect model yang paling tepat digunakan. Hipotesis dalam 

uji haustman adalah sebagai berikut: 

H0: Random Effect Model 

H1: Fixed Effect Model  

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji haustman adalah sebagai 

berikut: 

1) H0 diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan random effect model 

2) H0 ditolak jika F < 0,05, maka dilanjutkan dengan fixed effect model 

c. Uji Langrange Multipler  
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Uji Langrange Multipler adalah pengujian statistik untuk dapat mengetahui 

apakah random effect model lebih baik dari common effect model. Hipotesis dalam uji 

langrange multipler adalah sebagai berikut: 

H0: Common Effect Model  

H1: Random Effect Model  

Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji langrange multipler adalah 

sebagai berikut: 

1) H0 diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan common effect model 

2) H0 ditolak jika F < 0,05, maka dilankutkan dengan random effect model 

3.5.3 Uji Hipotesis Penelitian 

Berikut merupakan hipotesis statistik dalam penelitian ini: 

Hipotesis pertama: 

Hα: β1 > 0 Komite Audit Tidak Berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance pada 

Perusahaan Multinasional di Indonesia. 

Hσ: β1 ≤ 0 Komite Audit Berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance pada 

Perusahaan Multinasional di Indonesia. 

Hipotesis kedua: 

Hα: β2 > 0 Kepemilikan Manajerial Tidak Berpengaruh Negatif Terhadap Tax 

Avoidance pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. 

Hσ: β2 ≤ 0 Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance 

pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. 

3.5.3.1 Koefisien Determinan (Adjusted R2) 

Koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat 

sangat terbatas. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R2 harus 
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meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak 

terhadap variabel tersebut, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, untuk jumlah variabel bebas lebih dari dua sebaiknya menggunakan 

koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R2) (Ghozali, 2016). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi berkisar antara 0 sampai 1 (0 < R2 < 1), dimana semakin tinggi nilai R2 

suatu regresi atau semakin mendekati 1 maka semakin baik hasil regresinya. Ini 

berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

3.5.3.2 Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh bersama atau simultan terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2016): 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha diterima, artinya semua variabel bebas 

tidak memiliki pengaruh bersama terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha ditolak, hal ini berarti menyatakan 

bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh bersama terhadap variabel 

terikat. 

3.5.3.3 Uji T 

Uji T bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Hipotesis dapat diterima jika Fhitung lebih besar dari Ftabel. Tingkat kesalahan yang 

dapat ditoleransi adalah 0,05 dan tingkat kepercayaan 0,95. Tingkat signifikansi yang 

digunakan dalam analisis ini adalah 0,05. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka 

variabel bebas dapat dinyatakan signifikan terhadap variabel terikat dan hipotesis 

diterima. 


