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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan penelitian metode kuantitatif, yang lebih 

berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran 

kuantitatif yang kokoh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel independen 

adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. 

Penelitian ini menggunakan variabel Corporate Sosial Responsibility. Capital 

Intensity dan Kualitas Audit sebagai variabel independen. Variabel dependen 

adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah yang tergeneralisasi 

yang terdiri atas objek / subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Intinya 

adalah populasi  merupakan objek yang akan kita teliti. Dalam penelitian ini yang 

akan dijadikan sebagai populasi adalah hanya berfokus pada perusahaan 

manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terhitung dari tahun 

2014 sampai dengan 2016 yakni sebanyak 144 perusahaan manufaktur terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia melalui website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Yang 

menjadikan alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi dalam 

http://www.idx.co.id/
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penelitian ini adalah karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang 

bergerak di sektor rill dan jika dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, 

perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang memiliki jumlah paling 

banyak, juga karena terdiri dari berbagai sektor. Selain itu, perusahaan manufaktur 

menjual produknya yang dimulai dari proses produksi yaitu dari pembelian bahan 

baku, proses pengolahan sampai dengan menjadi barang jadi yang siap untuk 

dipasarkan. Hal itu dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut  sehingga 

membutuhkan sumber dana yang digunakan pada aktiva tetap perusahaan.  

3.2.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, sampel merupakan bagian 

dari populasi yang dianggap bisa mewakili suatu populasi. Adapun sampel 

penelitian ini adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah 

menyajikan laporan keuangan yang telah di audit per 31 Desember 2014 

sampai dengan 31 Desember 2016. 

2. Dalam laporan keuangan tahunan menyajikan data yang dibutuhkan 

selama 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan juga 

mengungkapkan informasi yang lengkap mengenai elemen corporate 

social responsibility, elemen capital intensity dan elemen laporan audit 

yang dapat mengindikasikan terhadap apakah audit tersebut berkualitas 

atau tidak. 



 
 

 
 

34 

3. Laporan keuangan tahunan disajikan dalam mata uang rupiah selama 

periode 2014-2016 (Dharma dan Noviari, 2017). 

4. Perusahaan tidak boleh mengalami laba negatif selama periode 2014-2016 

(Dharma dan Noviari, 2017). 

Tabel 3.1   

Penarikan Sampel Penelitian 

 

No Kriteria Seleksi Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI  pada tahun 

2014-2016. 

144 

2 Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dan 

laporan tahunan secara terus menerus dari tahun 2014-2016. 

(16) 

3 Perusahaan tidak memiliki data yang lengkap terkait 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

(28) 

4 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dari 

tahun 2014-2016. 

(25) 

5 Perusahaan yang mengalami laba negatif dari tahun 2014-

2016. 

(41) 

6 Jumlah data yang digunakan dalam penelitian. 34 

7 Jumlah data observasi (3 tahun). 102 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

Tabel 3.2   

Sampel Perusahaan Manufaktur 

 

No Kode Nama Perusahaan  

1 ADES Akasha Wira International Tbk. 

2 AKPI Argha Karya Prima Ind. Tbk. 

3 ALDO PT. Alkindo Naratama Tbk. 

4 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

5 ASII Astra International Tbk. 

6 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk. 

7 BUDI PT. Budi Starch Sweetener Tbk. 

8 CINT PT. Chitose Internasional Tbk. 

9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

10 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

11 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

12 IGAR PT. Champion Pacific Indonesia Tbk. 

13 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
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14 INDS Indospring Tbk. 

15 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

16 JECC Jembo Cable Company Tbk. 

17 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

18 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 

19 KBLI PT. KMI Wire & Cable Tbk. 

20 KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk. 

21 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

22 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

23 MYOR Mayora Indah Tbk. 

24 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

25 SCCO Supreme Cable Manufacturing CorporationTbk. 

26 SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

27 SMBR PT. Semen Baturaja (Perseero) Tbk. 

28 SMGR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

29 SRSN Indo Acidatama Tbk. 

30 TCID Mandom Indonesia Tbk. 

31 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

32 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

33 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. 

34 WTON Wijaya Karya Beton 

Sumber: Data olahan penulis, 2018 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

maka diperlukan jenis dan sumber data sebagai berikut : 

1.3.1 Jenis Data 

Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka, dalam penelitian ini, data 

kuantitatif berupa data yang berhubungan dengan pembahasan.  

1.3.2 Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
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periode 2014-2016 yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi 

www.idx.co.id dan mengakses laporan keuangan tahunannya sehingga dapat 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian juga menggunakan studi 

kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku, 

jurnal-jurnal serta media massa yang mempunyai kaitan pada setiap variabel 

dalam penelitian ini. 

1.4 Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel 

bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2012). 

Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

1.4.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengukuran variabel CSR ini dilakukan dengan menggunakan check list 

yang mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI). Pengukuran ini dilakukan 

dengan mencocokkan item pada check list dengan item yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan. Apabila item i diungkapkan maka diberikan nilai 1, 

jika item i tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check list (Pradipta dan 

Supriyadi, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan GRI versi 4 yaitu jumlah 

item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sebanyak 91 item. Adapun rumus 

untuk menghitung CSRI sebagai berikut:  
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CSRIj =  

       Nj 

Dimana : 

CSRIj : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan j.  

∑Xij : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.  

nj : jumlah item untuk perusahan j, nj ≤ 91. 

1.4.1.2 Capital Intensity 

Capital intensity menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan 

investasi pada aset. Capital intensity menggambarkan rasio antara aktiva tetap 

seperti peralatan, mesin dan berbagai properti lain terhadap total aktiva (Puspita 

dan Febrianti, 2017). Dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Total aktiva tetap 

CAPIN =         

     Total aset 

 

1.4.1.3 Kualitas Audit 

Kualitas audit diukur dengan menggunakan variable dummy yang bernilai 

1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

The Big Four yaitu (Price Water House Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, 

KPMG dan Ernest & Young), dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak 

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four.   

Menurut Nurfadilah, dkk (2017) dimensi kualitas auditor yang paling 

sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP 

karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling 
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penting. Kualitas auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan 

oleh auditornya. Kategori KAP Big Four di Indonesia, yaitu sebagai berikut:  

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Haryanto Sahari dan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Sidharta dan Wijaya.  

3. KAP Ernest and Young, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko 

dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.  

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. 

Hans Tuanakota dan Osman Bing Satrio. 

3.4.2 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2012) variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah penghindaran pajak yang 

ditentukan sebagai variabel yang bersimbol (Y).  

 Untuk mengukur penghindaran pajak ini menggunakan metode 

pengukuran Effective Tax Rate (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada 

laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi 

pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR 

digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara 

perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nurfadillah dkk, 2017). Dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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                                       Beban pajak  
ETR =                                                         

           Pendapatan sebelum pajak 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 

 Analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2012). 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Semua pengujian pada 

peneliti ini menggunakan software SPSS.   

3.5.1 Statistik deskriptif  

 Statistik deskriptif menjelaskan nilai minimum, maksimum, mean, dan 

deviasi standar dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

mengenai corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

3.5.2.1 Uji Normalitas  

 Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dapat dilihat dalam normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat 

dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pengambilan keputusan distribusi data 

menurut Ghozali (2016) adalah sebagai berikut:   
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a.  Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H dapat 

disimpulkan data residual terdistribusi tidak normal. 

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

data residual terdistribusi normal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai yang umumnya digunakan untuk menunjukkan multikolinieritas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai  VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016). 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 
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homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian berbeda 

disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).  

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

analisis grafik dengan melihat ada tidaknya pola grafik scatterplot model  yaitu 

melalui diagram pencar antara nilai yang diprediksi (ZPRED) dan studentized 

residual (SRESID) (Ghozali, 2016). 

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, 2016). 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokolerasi dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada 

kolerasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1. Jika terdapat korelasi maka ada masalah autokorelasi, karena 

model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi di 

dalamnya. Menurut Ghozali (2016) autokorelasi muncul karena penelitian yang 

berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Salah satu cara 

untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi digunakan 

uji Durbin Watdon (DW test) yaitu : 
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1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi 

positif. 

2. Jika angka Durbin Watson (DW) berada diantara -2 sampai dengan 2 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika angka Durbin Watson (DW) berarda diatas 2 berarti terdapat 

autokorelasi negatif. 

1.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi 

linear berganda, dengan alasan penggunaan variabel independen yang lebih dari 

satu dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda ini diolah dengan 

menggunakan program SPSS. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan 

dalam penelitian ini, dilakukan dengan memasukkan 3 buah variabel independen 

yang terdiri dari corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas 

audit, dan variabel dependen nya adalah penghindaran pajak. 

Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut: 

TA = a + b1CSR + b2CI + b3KA + e 

Keterangan : 

          TA = Tax Avoidance diukur dengan proksi ETR 

a = Nilai intercept / constant 

b1b2b3 = Koefesien 

CSR = Corporate Social Responsibility 

CI = Capital Intensity 

KA = Kualitas Audit 

 e   = Tingkat kesalahan penggangu (error term) 
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1.6.2 Uji Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan persentase pengaruh semua 

variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefesien determinasi 

dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

R
2 

= Adjusted R – Square x 100% 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Apabila koefisien 

daterminasi (R2)=0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, sebaliknya untuk koefisien determinasi (R2)=1 maka terdapat 

hubungan yang sempurna. Digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi 

apabila regresi variabel bebas lebih dari dua. 

1.6.3 Uji Statistik F 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F dapat menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat.  

Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai F hitung 

dan F tabel, sebagai berikut: 

a. Jika nilai F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. 

b. Jika nilai F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. 
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Jika signifikansi > 0,05 atau 5% maka hipotesis ditolak, akan tetapi apabila 

signifikansi < 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima. 

1.6.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan rumus 

uji t. Pengujian t – statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Menurut 

Ghozali  (2016) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan 

menggunakan nilai t hitung dan t tabel, sebagai berikut: 

a. Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel independen (corporate social 

responsibility, capital intensity dan kualitas audit) berpengaruh terhadap 

variabel dependen (penghindaran pajak).  

b. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel independen (corporate social 

responsibility, capital intensity dan kualitas audit) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).  

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (a = 

5%). Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:   

a.  Jika nilai signifikansi < 0,05 menyatakan bahwa secara parsial variabel 

independen (corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas 

audit) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penghindaran 

pajak).  
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b.  Jika nilai signifikansi > 0,05 menyatakan bahwa secara parsial variabel 

independen (corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas 

audit) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(penghindaran pajak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


