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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menjelaskan secara singkat gambaran permasalahan 

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan kalsifikasi desain 

penelitian dari Uma Sekaran. 

a. Tujuan studi 

Menurut Sekaran (2011 : 155) “Tujuan studi itu ada eksploratif atau 

deskriptif, pengujian hipotesis (analitis dan prediktif), dan analisis studi 

kasus”. Sifat studi eksploratif, deskriptif, atau pengujian hipotesis 

bergantung pada tahap peningkatan pengetahuan mengenai topik yang 

diteliti.Dalam penelitian ini tujuan studi adalah pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis menjelaskan sifat hubungan tertentu ,atau 

menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan(independensi) dua 

atau lebih faktor dalam suatu situasi, pengujian hipotesis dilakukan untuk 

menelaah dalam variabel terikat. Karena dalam penelitian ini untuk 

menguji hipotesis yang dilakukan  untuk menelaah dalam variabel terikat 

dalam penelitian ini untuk melihat Pengaruh variabel X yaitu : Corporate 

Social Responsibility (CSR), Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, 

Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan. Dan variabel Y (variabel 

terikat): Agresivitas Pajak. 
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b. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi dalam penelitian ini studi kausal, studi kausal adalah 

studi yang menyatakan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y.  

karena dalam penelitian ini untuk  melihat  Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR), Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris 

Independen dan Ukuran PerusahaanTerhadap Agresivitas Pajak pada 

Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI tahun 2012-2016.  

c. Tingkat Intervensi 

Tingkat intervensi dalam penelitian ini minimal karena dalam penelitian 

ini peneliti tidak ada melakukan intervensi.Karena data yang di peroleh 

merupakan data sekunder dan bahan yang diteliti merupakan laporan 

keuangan perusahaan tahun 2012-2016 sehingga peneliti tidak ada 

intervensi apapun. 

d. Situasi Studi 

Penelitian ini akan dilakukan dalam organisasi yang disebut studi 

lapangan (field study). 

e. Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan 

selama tahap analisis data selanjutnya. Karena dalam penelitian ini untuk 

melihat Corporate Social Responsibility (CSR), Likuiditas, Leverage, 

Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran 
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PerusahaanTerhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang 

listing di BEI, maka unit analisis dalam penelitian ini organisasi. 

f. Horizon Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan dengan data dari beberapa waktu 

dikumpulkan atau lebih dari satu batas waktu sehingga termasuk kedalam 

horizon waktu Longitudinal dan Time Series, yaitu peneliti 

mengumpulkan tipe informasi yang sama mengenai perubahan gejala dari 

sekelompok orang dalam waktu yang berbeda. 

1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu : 

“Penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 

Menurut Sugiyono (2012 : 13) penelitian deskriptif yaitu, “penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain”. Pendekatan kuantitatif merupakan upaya 
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mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian (variabel X dan 

variabel Y) untuk kemudian mencari hubungan antara variabel tersebut. 

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan 

data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 

metode statistik yang digunakan. Dalam penelitian ini dimaksud untuk 

mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR), Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris 

Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak pada 

Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI tahun 2012-2016. 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006:77). Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

dan annual report yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

(1) Data kualitatif 

Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, 

dan gambaran. Jenis data kualitatif ini ialah sekunder yaitu data yang 

telah mengalami proses pengelolaan oleh sumbernya. 
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(2) Data kuantitatif 

Data kuantitif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data 

kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka.Data ini menunjukan 

nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya.Sifat data ini 

adalah data runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil 

pengamatan dalam suatu periode tertentu. 

b. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini didapat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 

melalui Indonesia Capital Market Directory(ICMD) dan annual report. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode Dokumentasi.Penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi dalam mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan seperti 

neraca dan laporan laba rugi, data-data tersebut didapat melalui laporan 

keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur  yang 

listing di BEI tahun 2012-2016 dan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel 

pada penelitian ini. Dengan data yang terkumpul tersebut dapat dihitung dan 

diketahui informasi mengenai Agresivitas Pajak. 
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1.5 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 

mulai tahun 2012-2016.Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan 

manufaktur memiliki informasi laporan keuangan yang lebih kompleks dan 

memiliki karakteristik yang homogen. 

Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan 

tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang representatif.Kriteria pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah: 

Table 3.1 

Kriteria Sampel 

No 
Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

1. 
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2016 141 

2. 
Tidak memiliki data yang lengkap terkait 

dengan variabel-variabel yang telah 

digunakan dalam penelitian 

(36) 

3. 
Jumlah perusahaan yang tidak terdaftar di 

BEI beturut-turut selama 5 tahun (16) 

3. 
Jumlah perusahaan manufaktur yang 

mengalami kerugian selama tahun 

pegamatan, karena akan menyebabkan nilai 

ETR menjadi negative 

(49) 
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Jumlah perusahaan 40 

 
Jumlah sampel penelitian 

(40 x 5 tahun) 200 

Sumber : www.idx.co.id, www.sahamok.com, Data Olahan 2017 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Perusahaan 

NO NAMA PERUSAHAAN 
KODE 

PERUSAHAAN 

1 PT. Akasa Wira Internasional Tbk ADES 

2 PT. Asahimas Flat Glas Tbk AMFG 

3 PT. Astra Internasional Tbk ASII 

4 PT. Astra Otoparts Tbk AUTO 

5 PT. Budi Acip Jaya Tbk BUDI 

6 PT. Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

7 PT. Chaeron Pokphan Indonesia Tbk CPIN 

8 PT. Chandra Asri PetroChemical Tbk TPIA 

9 PT. Champion Pasifik Indonesia Tbk IGAR 

10 PT. Delta Djakarta Tbk DLTA 

11 PT. Gudang Garam Tbk GGRM 

12 PT. Indah Kiat Pulp&Paper Tbk INKP 

13 PT. Indal Aluminium Industri Tbk INAI 

14 PT. Indofood CBP Sukses Makmur ICBP 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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Tbk 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

16 PT. Indorama Sintetik Tbk INDR 

17 
PT. Indospring Selamat Sempurna 

Tbk 
INDS 

18 PT. Indopoly Suakarsa Industry Tbk IPOL 

19 PT. Kabelindo Murni Tbk KBLM 

20 PT. Kalbe Farma Tbk KLBF 

21 PT. Kimia Farma Tbk KAEF 

22 PT. Kedawung Setia Industria Tbk KDSI 

23 PT. KMI Wire and Cable Tbk KBLI 

24 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID 

25 PT. Mulia Industrindo Tbk MLIA 

26 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

27 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 

28 PT. Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT 

29 PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk KBRI 

30 PT. Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 

31 PT.Semen gresik (Persero) Tbk SMGR 

32 PT. Sekar Laut Tbk SKLT 

33 PT. Sucacco Tbk SCCO 

34 PT.Surya Toto Indonesia.Tbk TOTO 
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35 Pt. Tri Banyan Tirta Tbk ALTO 

36 PT. Trias Sentosa Tbk TRST 

37 Pt. Trisula International Tbk TRIS 

38 PT. Tempo Scan Pacifik Tbk TSPC 

39 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 

40 PT. Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 

Sumber :www.idx.co.id, www.sahamok.com, Data Olahan 2017 

1.6 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel Corporate Social Responsibility 

(CSR), Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan 

Ukuran Perusahaan sebagai variabel independennya dan agresivitas pajak 

sebagai variabel dependennya. 

1) Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel independen.Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah agresivitas pajak.Agresivitas pajak merupakan salah satu cara 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak 

yang akan dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun keduanya. 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan Effective Tax 

Rates (ETR). 

Effective Tax Rates (ETR) menggambarkan presentase total beban 

pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total 

pendapatan sebelum pajak. Selain itu, ETR merupakan proksi yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui 

adanya agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR yang rendah (Lanis 

dan Richardson, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR 

adalah sebagai berikut: 

      
                       

                        
 

2) Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab 

terjadinya atau yang mempengaruhi variabel dependen.Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage dan 

komisaris independen. 

a. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate  Social  Responsibility  diproksikan  dalam 

pengungkapan  CSR.  Penelitian  ini  menggunakan  check  list yang 

mengacu  pada  indikator  pengungkapan  yang  digunakan  oleh 
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Sembiring  (2005)  dalam  Yintayani  (2011)  yang  telah  disesuaikan 

dengan  peraturan  BAPEPAM  No.  VIII.G.2  tentang  laporan  

tahunan. Item-item  indikator  pengungkapan  tersebut  digunakan  

karena  lebih sesuai  dengan  keadaan  perusahaan  Indonesia,  dimana  

pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci.  

Item-item  tersebut  dibagi  menjadi  tujuh  kategori,  yaitu 

lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja,  lain-lain 

tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Jumlah item 

yang diharapkan diungkapkan perusahaan manufaktur adalah sebanyak 

78  item  yang  terdiri  atas  kategori  lingkungan  (13  item),   kategori 

energi  (7  item),  kategori  kesehatan  dan  keselamatan  tenaga  kerja  

(8 item),  kategori  lain-lain  tenaga  kerja  (29  item),  kategori  produk   

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

(2 item). Adapun item-item indikator tersebut yaitu:  

1)  Lingkungan  

a. Pengendalian  polusi  kegiatan  operasi,  pengeluaran  riset  dan 

pengembangan untuk pengendalian polusi.  

b. Pernyataan  yang  menunjukan  bahwa  operasi  perusahaan  

tidak mengakibatkan  polusi  atau  memenuhi  ketentuan  

hukum  dan peraturan polusi.  
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c. Pernyataan  yang  menunjukan  bahwa  polusi  telah/akan 

dikurangi.  

d. Pencegahan  atau  perbaikan  kerusakan  lingkungan  akibat 

pengolahan  sumber  alam, misalnya  reklamasi  daratan  atau 

reboisasi.  

e. Konservasi  sumber  alam,  misalnya  mendaur  ulang  kaca,  

besi, minyak, air dan kertas. Penggunaan material daur ulang.  

f. Menerima  penghargaan  berkaitan  dengan  program  

lingkungan yang dibuat perusahaan. Merancang fasilitas yang 

harmonis dengan lingkungan.  

g. Kontribusi  dalam  seni  yang  bertujuan  untuk  memperindah 

lingkungan.  

h. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.  

i. Pengolahan limbah.  

j. Mempelajari  dampak  lingkungan  untuk  memonitor  dampak 

lingkungan perusahaan. Perlindungan lingkungan hidup.  

2)  Energi  

a. Menggunakan  energi  secara  lebih  efisien  dalam  kegiatan 

operasi.  

b. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.  
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c. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur 

ulang.  

d. Membahas  upaya  perusahaan  dalam  mengurangi  konsumsi 

energi.  

e. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk.  

f. Riset yang mengarah pada efisiensi energi dari produk.  

g. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.  

3) Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja  

a. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja.  

b. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik 

atau mental.  

c. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.  

d. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja.  

e. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.  

f. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.  

g. Melakukan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.  

h. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.  

4) Lain-Lain Tentang Tenaga Kerja  

a. Perekrutan  atau  memanfaatkan  tenaga  kerja  wanita/orang 

cacat.  

b. Mengungkapkan  presentase/jumlah  tenaga  kerja  wanita/orang 

cacat dalam tingkat managerial.  
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c. Mengungkapkan  tujuan  pengggunaan  tenaga  kerja 

wanita/orang cacat dalam pekerjaan.  

d. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.  

e. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.  

f. Memberi  bantuan  keuangan   pada  tenaga  kerja  dalam  bidang 

pendidikan.  

g. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.  

h. Mengungkapkan  bantuan  atau  bimbingan  untuk  tenaga  kerja 

yang  dalam  proses mengundurkan  diri  atau  yang  telah 

membuat kesalahan.  

i. Mengungkapkan perencanaan pemilikan rumah karyawan.  

j. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.  

k. Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun.  

l. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan.  

m. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.  

n. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada.  

o. Mengungkapkan disposisi staf –dimana staf ditempatkan.  

p. Mengungkapkan  jumlah  staf,  masa  kerja  dan  kelompok  usia 

mereka.  

q. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalkan  penjualan per 

tenaga kerja.  

r. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.  
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s. Mengungkapkan rencana pemilikan saham oleh tenaga kerja.  

t. Mengngkapkan rencana pembbagian keuntungan lain.  

u. Mengungkapkan  informasi  hubungan  manajemen  dengan 

tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.  

v. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan 

masa depan perusahaan.  

w. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.  

x. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.  

y. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja.  

z. Mengungkapkan  informasi  bagaimana  aksi  tenaga  kerja 

dinegosiasikan.  

aa. Peningkatan kondisi kerja secara umum.  

bb. Informasi  re-organisasi  perusahaan  yang  memengaruhi  tenaga 

kerja.  

cc. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.  

5) Produk  

a. Pengungkapan  informasi  pengambangan  produk  perusahaan, 

termasuk pengemasannya. Gambaran pengeluaran riset dan 

pengembangan produk.  

b. Pengungkapan  informasi  proyek  riset  perusahaan  untuk 

memperbaiki produk.  

c. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan.  
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d. Membuat produk lebih aman untuk konsumen.  

e. Melakukan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.  

f. Pengungkapan  peningkatan  kebersihan/kesehatan  dalam 

pengolahan dan penyiapan produk.  

g. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.  

h. Pengungkapan informasi mutu prduk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan.  

i. Informasi  yang  dapat  diverifikasi  bahwa  mutu  produk  telah 

meningkat (misalnya ISO 9000).  

6) Keterlibatan Masyarakat  

a. Sumbangan  tunai,  produk,  pelayanan  untuk  pendukung 

aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni.  

b. Tenaga  kerja  paruh  waktu  (part-time  employement)  dari 

mahasiswa/pelajar.  

c. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.  

d. Membbantu riset medis.  

e. Sebagai  sponsor  untuk  konferensi  pendidikan,  seminar  atau 

pameran seni.  

f. Membiayai program beasiswa.  

g. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.  

h. Mensopnsori kampanye nasional. 

i. Mendukung pengembangan indstri lokal.  
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7) Umum  

a. Pengungkapan  tujuan/kebijakan  perusahaan  secara  umum 

berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  kepada 

masyarakat.  

b. Informasi  berhubungan dengan tanggung  jawab  sosial 

perusahaan selain yang disebutkan di atas. 

Pengukuran dilakukan dengan  mencocokan  item pada  check 

list dengan  item  yang  diungkapkan  perusahaan.  Apabila  item  y 

diungkapkan  maka  diberikan  nilai  1,  sebaliknya  jika  item  y  tidak 

diungkapkan perusahaan oleh perusahaan maka diberikan nilai 0 pada 

check  list.  Setelah  mengidentifikasi  item  yang  diungkapkan  oleh 

perusahaan  di  dalam  laporan  keuangan  tahunan,  serta 

mencocokkannya dengan  check  list,  hasil  pengungkapan  perusahaan 

dihitung  indeksnya  dengan  proksi  Corporate  Social  Responsibility 

Index  (CSRI). Adapun rumus untuk menghitung CSRI adalah sebagai 

berikut: 

       
∑  

  

   
 

b. Likuiditas 

Likuiditas  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  dalam  

memenuhi kewajiban  jangka  pendek  (Suyanto,  2012).  Dalam  
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penelitian  ini likuiditas dihitung  dengan  menggunakan  rasio  lancar,  

alasannya  karena  rasio  lancar merupakan  rasio  yang  mengukur  

kemampuan perusahaan  dalam  jangka  pendek dengan melihat aktiva 

lancar perusahaan terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan yang salah satunya adalah utang 

pajak). 

             
           

            
        

c. Leverage 

Penelitian ini menggunakan Debt to Aset Ratio (DER) 

sebagai proksi leverage, yang dihitung dengan membandingkan 

antara total utang dengan total Aset. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung leverage adalah: 

                  
           

          
 

d. Manajemen Laba 

Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang 

logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam 

mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk 

mengungkap adanya praktik manajemen laba, ada beberapa proksi 

yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba. Model yang 
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digunakan peneliti sebagai proksi manajemen laba adalah 

pendekatan distribusi laba (Philips et al, 2003). 

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen 

laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. 

Pendekatan distribusi laba mengidentifikasikan batas pelaporan laba 

(earnings thresholds) dan menemukan bahwa perusahaan yang 

berada di bawah earnings thresholds akan berusaha untuk melewati 

batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Philips et al. 

(2003) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen 

laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar 

bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan supplier 

menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer. 

40 MODUS Vol.26 (1), 2014 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap 

Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur... Philips et al. 

(2003) menyatakan bahwa terdapat dua macam earnings thresholds, 

yaitu: 

a. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen 

laba untuk menghindari pelaporan kerugian. Philips et al. 

(2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan 

antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala 

nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang memiliki 
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laba negatif. Hasil penelitian Philips et al. (2003) menyatakan 

bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan 

perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba 

untuk menghindari pelaporan kerugian. 

b. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen 

laba untuk menghindari penurunan laba. Philips et al. (2003) 

menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi 

praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen 

laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang 

perubahan labanya negatif. Philips et al. (2003) menunjukkan 

bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan 

pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk 

menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban 

pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba. 

Rumus pendekatan distibusi laba yaitu (Philips et al., 2003):  

    
         
      

 

Keterangan:  

E = perubahan laba  

= laba perusahaan i pada tahun t.  

= laba perusahaan i pada tahun t-1.  

= Market Value of Equity perusahaan i pada tahun t-1. 
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e. Komisaris Independen 

Dewan Komisaris Independen diukur dengan menggunakan 

indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris 

perusahaan (Liu dan Cao, 2007).sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) sebagai berikut. 

        
∑                    

∑               
 

f. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik 

perusahaan yang merupakan variabel penduga dan banyak 

digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa 

besar aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson 

(2013) ukuran perusahaan dapat diukur dengan natural logaritma 

total aset dengan rumus sebagai berikut: 

SIZE = NaturalLogaritma (Total Asset) 
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1.7 Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1.  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk menjelaskan 

deskripsi data dari keseluruhan variabel dalam penelitian yang dilihat 

dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Menurut Ghozali (2011) analisis statistik deskriptif bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilakuk data 

sampel penelitian. 

3.7.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan layak untuk dianalisis, karena tidak semua data dapat 

dianalisis dengan regresi. Dalam penelitian ini menggunakan 4 uji 

asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. 

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu dan residual berdistribusi normal 

atau tidak, karena data yang baik adalah data yang berdistribusi 

normal. Menurut Ghozali (2011) ada dua cara untuk menguji 

distribusi data, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji 
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normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

residualnya. Pengambilan keputusan distribusi data menurut 

Ghozali (2011) adalah sebagai berikut:  

a) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 

ditolak. Dapat disimpulkan data residual terdistribusi tidak 

normal.  

b) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 

diterima. Dapat disimpulkan data residual terdistribusi 

normal. 

3.7.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (Ghozali, 2011). Untuk menciptakan sebuah model 

regresi, antar variabel independen tidak boleh terdapat 

multikolinieritas karena multikolinieritas dapat menimbulkan 

bias dalam hasil penelitian terutama dalam proses pengambilan 

kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari:  
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a) Nilai R
2
 yang dihasilkan dalam suatu model regresi sangat 

tinggi atau variabel-variabel independen banyak 

menunjukkan hubungan tidak signifikan dengan variabel 

dependen.  

b) Menganalisis matrik korelasi antar variabel independen. Jika 

antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup 

tinggi (di atas 0.95) maka mengindikasikan adanya 

multikolinieritas. 

c) Melihat nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF). 

Nilai yang umumnya digunakan untuk menunjukkan 

multikolinieritas menurut Ghozali (2011) adalah nilai 

tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3.7.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periodet-1.Jika terdapat korelasi 

maka ada masalah autokorelasi, karena model regresi yang baik 

adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi di 

dalamnya. Menurut Ghozali (2011) autokorelasi muncul karena 

penelitian yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan 

satu sama lain.  
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Salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Uji Durbin-Watson dengan cara membandingkan nilai hitung 

dengan nilai table Durbin-Watson untuk memperoleh batas 

bawah (BL) dan batas atas (BU) dengan tingkat signifikansi α = 

5%. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi yaitu dengan melakukan run test. Run test 

digunakan sebagai bagian dari statistik nonparametrik dapat 

pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat 

korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak 

atau random (Ghozali, 2011). Model regresi dikatakan random 

atau acak jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model 

regresi tidak terjadi autokorelasi. 

3.7.2.4. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan 

yang tidak konstan.Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi 



80 
 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain 

hasilnya homoskedastisitas.  

Salah satu cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas 

ini yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika 

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Analisis 

menggunakan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil 

ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan maka semakin 

sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, 

analisis menggunakan grafik plot tidak digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

statistik yaitu uji glejser untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas. Dalam uji glejser, apabila variabel 

independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 
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heteroskedastisitas.Sedangkan apabila variabel independen 

tidak signifikansecara statistik dalam mempengaruhi variabel 

dependen, maka tidak ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas.Hal tersebut diamati dari probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 

2011). 

1.8   Pengujian Hipotesis 

Model analisis data yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian 

ini adalah model regresi linear berganda. Agresivitas pajak sebagai variabel 

dependen diproksikan dengan Effective Tax Rates (ETR), sedangkan variabel 

independennya terdiri dari corporate social responsibility (CSR), likuiditas 

(LIQ), leverage (LEV), manajemen laba (ML), komisaris independen 

(KOMIN) dan ukuran perusahaan (SIZE).Persamaan regresi linear berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α + β1 CSRit + β2 LIQit + β3LEVit+ β4 MLit+ β5 KOMINit + β6 SIZEit 

+ e 

Keterangan : 

Y = Agresivitas pajak perusahaan diukur menggunakan proksi ETR  

α = Konstanta  

β1,β2,β3,β4,β5 = Koefisien regresi  

CSRit = Corporate Social Responsibility 

LIQit = Likuiditas 
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LEVit = Leverage 

MLit = Manajemen Laba 

KOMINit = Komisaris Independen 

SIZEit = Ukuran Perusahaan 

e = error (kesalahan pengganggu) 

 

3.8.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

variabel independen dalam memprediksi variabel dependen.Pengujian 

ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 

2011). Uji statistik t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%). Kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis:  

a. Jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 

ditolak.  

b. Jika nilai signifikansi (sig.) lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka 

hipotesis diterima. 
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3.8.2.  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). Apabila koefisien daterminasi (R
2
)=0 berarti tidak ada hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya untuk 

koefisien determinasi (R
2
)=1 maka terdapat hubungan yang sempurna. 

Digunakan adjusted R2sebagai koefisien determinasi apabila regresi 

variabel bebas lebih dari dua. 

3.8.3.  Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya uji 

statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji 

ini yaitu menggunakan quick look yang berarti Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5% apabila nilai F lebh besar daripada 4 dan 



84 
 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yang berarti apabila nilai 

Fhitung>Ftabel maka Ho ditolak dan menerima HA. 

 

 


