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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menganalisis data yang berbentuk angka dan data-data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data dalam penelitian 

ini berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 yang bersumber dari data-data di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di BEI tahun 2017-2019. Pupolasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 52 perusahaan. 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang kemudian akan 

dipelajari dalam suatu penelitian dan hasil yang ditemukan akan dianggap 

menjadi gambaran bagi populasinya. Metode penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu 
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teknik non random dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian agar mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Kriteria sampel yang digunakan adalah: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

2. Menyediakan laporan tahunan perusahaan manufaktur lengkap 

selama tahun 2017-2019. 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

3.3  Variabel, Operasional dan Pengukuran 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu dalam bentuk 

apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik mempengaruhi secara positif maupun negatif. Ada 

beberapa variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Variabel independen pertama (X1) dalam penelitian ini adalah 

Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan yang 

dilakukan oleh dunia usaha dengan bertindak secara etis dan 
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memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari 

komunitas setempat maupun masyarakat secara luas, bersamaan 

dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta keluarganya.  

Tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan 

perusahaan dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Index 

(CSRI) yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan yang diisyaratkan 

oleh Global Reporting Initiative (GRI) yang berjumlah 79 item 

pengungkapan. Item-item tersebut meliputi tema ekonomi, 

lingkungan, praktik tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat dan 

tanggung jawab produk. Rumus perhitungan CSRI yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu  pada penelitian  Kuriah dan Asyik 

(2016) yaitu: 

 

 

Pengukuran indeks Pengungkapan CSR menggunakan metode 

analisis isi (content analysis), yaitu suatu pengkodefikasian teks 

dengan ciri-ciri yang sama ditulis dalam berbagai kelompok atau 

kategori berdasarkan pada kinerja yang ditentukan. Nilai 1 jika item I 

diungkapkan; nilai 0 jika item I tidak diungkapkan; dengan demikian 

0 < CSRI < 1. 

2. Likuiditas 

Variabel independen kedua (X2) dalam panelitian ini adalah 

Likuiditas. Rasio likuiditas didefinisikan sebagai ukuran yang 

digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan kemampuan perusahaan 
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dalam menghadapi kondisi mendesak yang memerlukan dana. Secara 

sistematis rasio likuiditas ini diukur dengan rumus (Tiaras dan 

Wijaya, 2015): 

 

3. Leverage 

Variabel independen ketiga (X3) adalah leverage. Leverage di 

definisikan sebagai besarnya presentase aset yang diperoleh melalui 

hutang. Rasio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 

menanggung kerugian usahanya tanpa mengganggu kepentingan 

pihak kreditur (Kieso et.al, dalam Tiaras dan Wijaya, 2015). 

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan rumus rasio total 

kewajiban (Suyanto dan Supramono, 2012) : 

  

4. Profitabilitas 

Variabel penelitian selanjutnya (X4) dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan 

pengelolaan perusahaan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam 

penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA) untuk mengukur 

tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan 

efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva. Pengelolaan aktiva 

baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, akan menjadi 

penilaian investor dalam melihat seberapa efektif perusahaan dalam 

mengelola aset. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Leksono dkk 

(2019), rumus untuk menghitung ROA adalah: 



38 

 

 

 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan 

dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah agresivitas pajak perusahaan (Y). Agresivitas pajak diukur 

dengan ETR (Effective Tax Rate) yaitu perbandingan antara pajak riil 

yang kita bayar dengan laba komersial sebelum  pajak. Adapun yang 

menjadi proksi utama dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Lanis 

dan Richardson (2011) adalah Effective Tax rates (ETR) yang dihitung 

dari: 

 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen. Catatan 

atau dokumen dalam hal ini adalah laporan keuangan tahunan (annual report) 

periode 2017-2019 pada perusahaan yang dijadikan sampel. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari website 

Bursa Efek Indonesia. Peneliti menggunakan studi kepustakaan literatur, 

artikel-artikel, beberapa referensi jurnal terdahulu dan beberapa situs internet 

yang berhubungan dengan tema penelitian. 
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3.5  Metode Analisis  

 Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah data 

yang terkumpul agar kemudian dapat memberikan interpretasi. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat kuatnya hubungan 

antara variabel melalui analisis korelasi, regresi serta membuat 

perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau 

populasi. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menguji kelayaan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam 

model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas dan 

heterodaskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang 

dihasilkan berdistribusi normal. Pengujian asumsi klasik dilakukan 

melalui empat tahap yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan dengan tujuan 

untuk menilai sebaran data dalam suatu kelompok data atau 

variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau 

tidak normal. Model yang baik ialah model dengan distribusi data 

yang normal (Fadli, 2016). Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Menurut Ghozali (2011) dalam Fadli (2016), Dasar pedoman 
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pengambilan keputusan untuk mendeteksi normalitas data dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah: 

a. Jika nilai sig < 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan tidak normal. 

b. Jika nilai sig > 0,05 maka distribusi data 

dinyatakan normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas atau tidak (Ghozali, 2013 dalam Fadli, 2016). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen atau variabel bebas (tidak terjadi multikolinearitas). 

Jika variabel bebas ini saling berkorelasi, maka variabel-variabel 

ini tidak orthogonal (nilai korelasi antar sesame variabel bebas 

sama dengan nol). Dasar untuk pengambilan keputusan dalam 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi ialah dengan melihat nilai Tolerance dan lawannya nilai 

Variance Inflation Factor (VIF).  

a. Apabila nilai Tolerance > 0,10, atau sama dengan VIF < 10 

dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas 

b. Apabila nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 

maka terjadi multikolinearitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam 

suatu model regresi linier terdapat korelasi antara 

residual/kesalahan pengganggu pada periode t dengan residual 

pada periode t-1 yang merupakan periode sebelumnya. Jika terjadi 
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korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (D-W test) dengan ketentuan atau dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut:  

a. Jika nilai d terletak diantara batas atas atau upper bound 

(du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi sama dengan 

nol, ini berarti tidak terjadi autokorelasi. 

b. Jika nilai d lebih kecil daripada batas bawah atau lower 

bound (dl) maka koefisien autkorelasi lebih besar dari nol, 

yang berarti terdapat autokorelasi positif. 

c. Jika nilai d lebih besar daripada 4-dl maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil daripada nol, yang berarti terdapat 

autokorelasi negatif. 

d. Jika nilai d terletak diantara batas atas (du) dan batas 

bawah (dl) atau terletak di antara  (4-du) dan (4-dl), maka 

hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011 dalam 

Fadli, 2016). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika bertentangan disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui 

ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan scatterplot dan uji 

Glejser. Uji Glejser ini dilakukan dengan meregresikan nilai 

absolut residual (AbsUt) sebagai variabel dependen sedangkan 
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variabel independen tetap. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana 

kriteria analisis yang digunakan adalah sebagai berikut (Latan & 

Temalagi, 2013 dalam Fadli, 2016 ) : 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Jika variabel independen secara statistik berpengaruh 

signifikan kurang dari 5% atau 0,05 terhadap variabel dependen, 

maka ada terjadi heteroskedastisitas dan apabila terlihat nilai 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 maka 

dapat disimpulkan regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap 

suatu masalah, yang masih harus diuji kebenarannya melalui riset. 

Dikatakan sebagai jawaban sementara karena pada dasarnya hipotesis 

merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

perumusan masalah, akan tetapi mengenai kebenaran dari hipotesis ini 

masih perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data. Pengujian 

hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), likuiditas, leverage, 

dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan.  
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1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen, apakah berpengaruh postif atau negatif. 

Regresi linier berganda ini dilakukan untuk memproyeksikan dan 

mencari pengaruh dan hubungan terhadap variabel Y. 

Adapun persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

Y : variabel dependen (Agresivitas Pajak) 

a : konstanta 

β1-β4 : koefisien regresi dari variabel independen 

X1 :  CSR 

X2 : likuiditas 

X3 : leveraga 

X4 : profitabilitas 

e : error term, yaitu tingkat kesalahan pendua dalam 

penelitian 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan kesimpulan yang 

menyatakan seberapa baik garis regresi menyesuaikan data. 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk memahami tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana nilai koefisien 

determinasi (R2) adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2 yang 
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rendah menunjukan bahwa kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 

dalam Fadli, 2016). 

 

3. Uji t 

Uji statistic t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan 

seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan ketentuan signifikansi 0,05 (a=5%). 

Penerimaan atau penolakan dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara 

parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 


