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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama tahun 

2014-2016, yang di dokumentasikan dalam www.idx.co.id serta sumber lain yang 

relevan seperti Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Data yang di ambil 

berupa data cross section dimana pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber 

informasi perusahaan maupun website Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-

2016. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka adalah merupakan 

metode pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka, dan mengkaji berbagai 

sumber seperti buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melihat, mencatat, mempelajari dan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh 

dari Indonesian Stock Exchange (IDX) dan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) yaitu laporan keuangan perusahaan yang terpilih sebagai sampel yang 

terdaftar di BEI. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek 

dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan yang 

ditetapkan  oleh peneliti unuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya 

(Sugiono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai pengklasifikasian 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) tahun 2014-2016 karena untuk 

mengetahui tren perkembangan terbaru bagaimana pengaruh Corporate Social 

Responsibility, Profitabilitas, dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2014-2016. 

Metode pengambilan sampel yang di ambil dari populasi perusahaan 

manufaktur menggunakan purposive sampling. Dalam teknik ini, sampel dipilih 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut diambil berdasarkan 

tujuan penelitian (Silaen, 2013:103) adapun kriteria sebagai berikut : 

1. Mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan dari tahun 2014-

2016 diakses melalui website perusahaan atau website BEI dan 

mengandung informasi laporan berkelanjutan. 

2. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya tidak 

mengalami kerugian selama tahun 2014-2016. Hal ini karena akan 

menyebabkan ETR menjadi negative sehingga akan menyulitkan 

perhitungan. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki ETR 
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antara 0-1 sehingga dapat mempermudah dalam perhitungan, dimana 

semakin rendah nilai ETR mendekati nol (0) maka perusahaan di anggap 

semakin agresif terhadap pajak. 

3. Menggungkapkan CSR disclosure yang positif selama periode penelitian. 

4. Memiliki profit yang positif selama periode penelitian. 

Tabel.3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur sector aneka indutsri yang listing 

di BEI tahun 2014-2016 

41 

Dikurangi:  

Perusahaan yang laporan keuanganya tidak lengkap dan tidak 

mengungkapkan corporate social responsibility 

(4) 

Perusahaan manufaktur yang laba sebelum pajaknya mengalami 

kerugian selama tahun 2014-2016 

(18) 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan  dan 

annual reportnya secara terus menerus 

(1) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 18 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 18 x 3 tahun 54 

Sumber : Data Olahan Peneliti 

Tabel.3.2   

Sampel Perusahaan 

 

No 

Kode 

Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra otoparts Tbk 

3 BATA Sepatu Bata Tbk 

4 BRAM Indo Kordsa Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 IKBI Sumi Indokabel Tbk 

7 JECC Jembo Cable Company Tbk 

8 KBLI KM wire and cable Tbk 

9 KBLM Kabelindo Murni  Tbk 

10 NIPS  NipresTbk 
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No 

Kode 

Perusahaan Nama Perusahaan 

11 PBRX Pan Brother  Tbk 

12 RICY Ricy Putra Globalindo Tbk 

13 SCCO Supreme Cable manufacturing & commerce Tbk 

14 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

15 STAR Star Petrocem Tbk 

16 SRIL Sri Rejeki Isman  Tbk 

17 TRIS Trisula Internasional Tbk 

18 UNIT Nusantara Inti CopraTbk 

 

3.4 Defenisi Operasional Variabel dan Pengungkuran Variabel 

Tabel.3.3 

Defenisi Operasional Variabel  

Jenis 

Variabel 
Defenisi Indikator Skala 

Variable independen 

CSR (x) Penelitian ini 

menggunakan 

check list yang 

mengacu pada 

indikator 

pengungkapan 

yang digunakan 

oleh Sembiring 

(2005) karena 

lebih sesuai 

dengan keadaan 

perusahaan di 

Indonesia, dimana 

pegungkapan 

CSR-nya masih 

bersifat umum 

dan belum rinci. 

Indikator ini 

terdiri atas tujuh 

kategori, yaitu 78 

item yang terdiri 

atas kategori 

lingkungan (13 

Dihitung dengan proksi CSRIί: 

CSRIί=Σxyί 

    ni 

CSRIi: indeks luas 

pengungkapan CSR perusahaan I 

Σxyί : jumlah item CSR yang 

diungkapkan perusahaan dalam 

annual report. Bernilai 1, jika 

item y di ungkapkan dan 0, jika 

item y tidak di ungkapkan. 

ni : jumlah item untuk 

perusahaan I (78) 

 

Rasio 
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Jenis 

Variabel 
Defenisi Indikator Skala 

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) 

(Purwanggono 

2015) 

Profitabilitas Kemampuan 

perusahaan dalam 

memperoleh laba 

yang dihasilkan 

dari total asset 

yang dimiliki 

(Lanis dan 

Richarson, 2012) 

Diukur dengan proksi ROA, 

yaitu perbandingan Profitabilitas 

sebelum pajak terhadap total 

asset 

 

Pendapatan setelah pajak 

Total aset 

Rasio 

Kepemilikan 

keluarga 

 

 Kepemilikan 

keluarga  

merupakan 

persentase yang 

dimiliki 

pemegang saham 

dimana 

perusahaan yang 

memiliki proporsi 

kepemilikan 

>50% Mustika 

(2017) 

Kepemilikan Keluarga diukur 

dengan menggunakan nilai 

dummy perusahaan yang 

memiliki proporsi kepemilikan 

>50% akan diberi nilai 1 dan 

dikategorikan sebagai perusahaan 

keluarga, dan yang memiliki 

proporsi kepemilikan <50% akan 

diberi nilai 0. 

 

 

 

 

Rasio  
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Jenis 

Variabel 
Defenisi Indikator Skala 

Variabel Dependen  

Agresivitas 

pajak (Y) 

Variabel 

dependen yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah agresivitas 

pajak. Agresivitas 

pajak adalah 

upaya perusahaan 

untuk 

meminimalkan 

beban pajak yang 

harus dibayar 

dengan cara yang 

legal, cara ilegal 

atau keduanya. 

Agresivitas pajak 

diukur dengan 

menggunakan 

proksi effective 

tax rate (ETR) 

(Nugraha, 2015) 

 

 

Beban pajak pengahasilan 

    Pendapatan sebelum pajak  

Rasio 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linier berganda karena untuk 

mengukur besarnya variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi 

variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi sebagai 

kajian terhadap hubungan satu variabel yang di sebut sebagai variabel yang di 

terangkan dengan satu atau dau variabel yang menerangkan. Variabel pertama di 

sebut variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika 

variabel bebas lebih dari satu maka analisis regresi disebut regresi linier berganda. 
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Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada 

variabel tergantung. Tujuan analisis ini adalah: 

1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan 

didasarkan pada nilai variabel bebas. 

2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 

3. Untuk meramal nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai 

variabel bebas diluar jangkauan sampel. 

3.5.1 Statistic Deskiptif 

Menurut Ghozali (2013: 160) statistic deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi 

dilakukan terbebas dari (Error) yang mengakibatkan  hasil regresi yang diperoleh 

tidak valid dan ahirnya regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar 

menguji hippotesis dan penarikan keimpulan. Empat asumsi klasik yang harus 

diperhatikan : 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2013). 
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Cara melihat apakah variable terdistribusi secara normalitas, yaitu dengan 

melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. Dasar dalam pengujian normalitas ini adalah : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histrogramnya menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data jauh menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik hisrogram tidak menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas apabila 

pendektisian normalitas hanya dengan cara melihat grafik, maka hasil yang 

di dapatkan akan menyesatkan karena kemungkinan ketidak hati-hatian 

secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic menunjukan  

ketidak normalan dalam pendistribusian. Oleh sebab itu, dalam pengujian 

normalitas selain uji grafik harus dilengkapi dengn uji statistic. Uji statistic 

yang digunakan adalah uji statistic non –parametrik Kolmogorov-smirnov 

(K-S). 

 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari Autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan uji Durbin- Watson (DW 
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test) yang mensyaratkan adanya konstanta (intercept) dalam model regresi dan tidak 

ada variable lagi di antara variable independen (Ghozali, 2013:110) 

1. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi 

positif. 

2. Jika angka Durbin Watson (DW) berda diantara -2 sampai +2 berarti tidak 

ada autokorelasi. 

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

negatif. 

 

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variable bebas. Model regresi baik adalah terjadi 

korelasi antar variable independen (Ghozali, 2013:105). Metode uji multikolinieritas, 

yaitu dengan melihat tolerance dan Variance Inflaction Factor (VIF) digunakan untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas. Kedua ukuran ini menunjukan setiap variable 

bebas mana yang dijelaskan oleh variable bebas lainya. Dengan batuan software 

SPSS, deteksi multikolinieritas menggunakan VIF yang berupa kebalikan dari nilai 

tolerance sehingga formulanya adalah: 

VIF     =     1  = 1 

(1-Ri
2 

) tolerance 
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Dimana : 

VIF =  Nilai variance inflaksion vactor. 

Ri
2  

= Koefisien determinasi dari regresi vriabel bebas ke- I ( i = 1, 2, 3,….n). 

Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1, maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013:106). 

 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengmat lain. Jika 

variance dari residual satu pengamat kepengamat lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. 

Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variable dependen (ZRESID) yaitu dengan 

residualnya (SRESID). 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik  

Scaterrplot. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2013:139) 
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3.5.3 Analisis Regresi Berganda  

Analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih independent 

variable  terhadap dependen variable. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda 

digunakan untuk menunjukan arah hubungan antara,Corporate sosial responsibility, 

profitabilitas, dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak. Maka digunakan 

persamaan umum regresi yang bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis 

penelitian.  Berikut adalah persamaan umum regresi yang di uji : 

TAG = α0+β1X1+β2X2+β3X3+e 

Keterangan: 

TAG  = Agresivitas pajak 

α0  = Konstanta 

β1, β2, β3  =  Koefisien regresi 

X1  = CSR 

X2  = Return on asset 

X3  = kepemilikan keluarga 

E  = Nilai error 

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, 

mengingat peneitian ini bersifat fundamental method. Hal ini bererti jika koefisien b 

bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variable 

independen  dengan variable dependen, setiap kenaikan nilai variable independen 

akan  mengakibatkan kenaiakan variabel dependen. Demikian pula sebaliknya, bila 
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koefisien b bernilai begatif dimana kenaikan nilai variable independen alan 

mengakibatkan penurunan nilai variable dependen. 

 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistic t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variable independen secara individual dalam  menerangkan variable 

dependen (Ghozali, 2013: 98). Hipotesis dari masing-masing variable yang akan di 

uji dengan statistic t ini lebih dahulu di tentukan nilai t hitung dengan rumus: 

t hitung =   Bi 

  SBi 

Dimana : 

Bi = Koefisien regresi masing-masing variable 

SBi = Standar eror masing-masing variable 

Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t berdasarkan pada 

kriteria berikut: 

1) Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi  tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variable independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifkan terhadap variable dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variable independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. 
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3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukan apakah semua variable bebas yang 

di maksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable 

dependen (Ghozali, 2013:98) pengujian dilakukan dengan menggunakan signifinance 

level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variable independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhada variable 

dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis di tolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan keiga variable independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhada variable dependen. 

 

3.5.4.3 Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada diantara 0 sampai 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variable-

variabel independen dalam menjelaskan variable dpenden amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variable-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 

2013:99) 


