
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dapat 

diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011). Penelitian ini 

akan menjelaskan pengaruh komisaris independen dan direksi terhadap tax avoidance 

dengan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel intervening. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan kumpulan dari individu-individu. Menurut Sekaran (2006), 

populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal yang 

ingin peneliti teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sub sector food and beverage  yang berjumlah 18 

perusahaan selama periode 2017-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria 

tertentu.  

Tabel 3.1 

Daftar Emiten 

No Kode 

Saham 

Nama Emiten 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 

2 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk, PT 

3 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 

4 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT 

5 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 

6 DLTA Delta Djakarta Tbk, PT 

7 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk, PT 

8 ICBP Indofood ICBP Sukses Makmur Tbk, PT 

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 

10 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk, PT 

11 MYOR Mayora Indah Tbk, PT 

12 PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk 

13 

14 

15 

PSDN 

ROTI 

SKBM 

Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 

Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 

Sekar Bumi Tbk, PT 



No Kode 

Saham 

Nama Emiten 

16 

17 

18 

SKLT 

STTP 

ULTJ 

Sekar Laut Tbk, PT 

Siantar Top Tbk, PT 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT 

 

Tabel 3.2 

Karakteristik Sampel Penelitian 

No. Kriteria 

1. Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI berturut-turut 

selama 3 tahun yakni dari tahun 2017-2019 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang dinyatakan 

dalam rupiah dan berakhir pada 31 Desember selama periode 

pengamatan tahun 2017-2019 

3. Perusahaan yang memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam peneltian ini. 

 

 

Berdasarkan kriteria di atas maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel 

penelitian sehingga dapat ditetapkan jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 18 

perusahaan  food and beverage yang terdaftar di BEI 

 

3.3  Definisi Operasional dan Pengukuran 

a. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan penelitian ini yaitu meliputi: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang dalam hubungan dengan variabel lain 

bertindak sebagai penyebab atau yang mempengaruhi variabel lain, dalam 

penelitian ini variabel bebas yaitu mengenai komisaris independen dan direksi. 

2. Variabel Intervening 

Variabel intervening yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dalam 

penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR) (Z) 

3. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lain atau 

variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu mengenai tax avoidance (Y). 



b. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Nazir (2007) definisi operasional adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan 

untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut.  

1. Variabel Terikat 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang 

riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2014) menyebutkan Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap dalam 

bingkai peraturan perpajakan yang ada. Tax avoidance merupakan penghindaran 

pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan yang 

diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Tax Avoidance diukur 

dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai 

pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara 

perbedaan laba buku dan laba fiscal (dalam Sandy dan Lukviarman, 2014). 

Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif) dhitung dengan cara membagi total beban 

pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Adapun rumus untuk 

menghitung Tarif efektif pajak adalah sebagai berikut: 

ETR =   

2. Variabel Intervening 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang diprosikan kedalam pengungkapan CSR. 

Pengungkapan CSR yang digunakan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk 

tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini mengadopsi indikator penelitian 

Hackston dan Milne (1996) dalam Lanis dan Richardson (2013) dengan 

menggunakan instrumen interogasi, check list ini dilakukan dengan mencocokan 

item pada check list dengan item yang digunakan perusahaan. Indikator di atas 



CSRIi =ΣXyi 

                 ni    

seperti yang pernah digunakan oleh Sembiring (2005) dalam penelitian yang 

mengugkapkan tujuh kategori yaitu lingkungan, energi, kesehatan, keselamatan 

kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Jumlah 

item yang diungkapkan perusahaan pertambangan adalah sejumlah 78 item yang 

terdiri atas kategori lingkungan (13 item), kategori energi (7 item), kategori 

kesehatan dan keselamatan kerja (8 item), kategori lain-lain tenaga kerja (29 

item), kategori produk (10 item), kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan 

kategori umum (2 item).  

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada check list 

dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka 

diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka di beri nilai 0 pada check 

list. Setelah mengidentiifkasi item yang telah diungkapkan oleh perusahaan 

didalam laporan tahunan, serta mencocokannya pada check list, hasil 

mengungkapkan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya 

dengan proksi CSRI. Maka rumus untuk pengukuran pengungkapan CSR yaitu: 

 

 

 

 

CSRIi  : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

 lingkungan perusahaan i. 

ΣXyi : nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak  

   diungkapkan. 

ni : jumlah item untuk perusahaan i, ni ≤ 78. 

 

3. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

a. Komisaris independen (X1) 

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang 

biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari 

luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas 

dan keseluruhan. Perhitungan Komisaris Independen menggunakan persentase 

sebagai berikut: 



 
 

b. Direksi (X2) 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 

atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Jumlah anggota 

direksi disesuaikan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif. 

Dewan direksi dapat diukur sebagai berikut: 

Direksi = Jumlah Direksi 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian. Tujuan dari langkah pengumpulan data dan teknik 

pengumpulan data ini adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan 

kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Metode pengumpulan data 

dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

   3.5.1 Analisis Deskriptif 

Yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi 

3.5.2 Analisis Inferensial 

Analisis inferensial, menurut Sugiyono (2012) adalah adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau path 



analysis. Menurut Ghozali (2013:249) analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori”. Analisis jalur merupakan bagian dari model regresi yang dapat 

digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel 

lainnya.  

Dalam analisis jalur pengaruh independen dan dependen dapat berupa pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung (direct & indirect effect), atau dengan kata lain 

analisis jalur memperhitungkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh 

tidak langsung suatu independen variabel terhadap dependen variabel adalah melalui 

variabel yang lain yang disebut variabel perantara (intervening variable). Untuk 

menggambarkan hubungan-hubungan kausalitas antar variabel yang akan diteliti pada 

penelitian ini, penulis mengunakan diagram jalur (path diagram). Diagram jalur (path 

diagram) adalah alat untuk melukiskan secara grafis, struktur hubungan kausalitas antar 

variabel independen, intervening (intermediary) dan variabel dependen. 

Sudjana (2002:89) mengemukakan bahwa beberapa studi empiris lebih banyak 

menyarankan untuk menggunakan pegangan bahwa koefisien jalur kurang dari 0,05 

dapat dianggap tidak berarti. 

Langkah-langkah dalam analisis jalur sebagai berikut: 

a. Merancang model berdasarkan konsep dan teori  

b. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur. Adapun asumsi 

tersebut adalah :  

1) Dalam analisis path, hubungan antara variabel adalah linear dan adiktif. 

2) Hanya model rekursif artinya hubungan antar variabel adalah satu arah, tidak 

ada hubungan yang bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi. 

3) Variabel intervening dan dependen minimal dalam skala ukur interval. 

4) Observed variabel yang diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid 

dan reliable). 

5) Model yang dianalisis dispesifikasi (diidentifikasi) dengan benar berdasarkan 

teori dan konsep yang relevan. 

c. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path pendugaan parameter dengan 

model OLS, dimana di dalam software SPSS dilakukan pada masing-masing 

persamaan secara parsial. 

 


