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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe data 

dokumentasi, karena data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh 

dari Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. 

Perusahaan Manufaktur adalah Perusahaan Industri Pengolahan yang 

mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan 

Manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan 

dan tenaga kerja. Perusahaan Manufaktur terdiri dari 3 sektor yaitu: Sektor 

Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang 

Konsumsi.  

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

BEI terdiri dari 5 sub sektor yaitu : Makanan dan Minuman, Rokok, Farmasi, 

Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga, Peralatan Rumah Tangga.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Agresivitas 

pajak. 
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2. Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel yang lain. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

gender dan ukuran perusahaan. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh suau 

perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar. Adapun yang 

menjadi proksi utama pada variabel ini adalah Effective Tax Rates (ETR). 

ETR =   Beban Pajak Penghasilan 

Pendapatan Sebelum Pajak  

3.3.2 Gender 

 Untuk menguji pengaruh gender terhadap agresivitas pajak, dikumpulkan 

informasi dari jenis kelamin pada data yang tersedia dalam laporan tahunan 

perusahaan. Dalam penelitian ini tingkat keterwakilan perempuan diproksikan 

dengan Variabel Dummy, jika perusahaan memiliki dewan direksi perempuan 

diberikan nilai 1 (satu), dan jika tidak diberikan nilai 0 (nol). 

3.3.3 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 
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menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian 

ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah 

total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total asset. Penggunaan 

natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi 

data yangberlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. 

Menurut Lanis dan Richardson (2012) ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

natural logaritma total aset dengan rumus sebagai berikut:  

Size = Ln ( total aset ) 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional variabel 

No Variabel Indikator 

1 Agresivitas Pajak ETR =     Beban Pajak Penghasilan 

        Pendapatan Sebelum Pajak  

2 Gender Variabel Dummy, jika perusahaan 

memiliki dewan direksi perempuan 

diberikan nilai 1 (satu), dan jika tidak 

diberikan nilai 0 (nol). 

3 Ukuran Perusahaan Size = Ln ( total aset ) 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek atau 

objek yang mempunyai kaulitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016. 
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 Sedangkan sampel perusahaan ditentukan dengan menggunakan Purposive 

Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

pertimbangan-pertimbangan perusahaan yang dijadikan sampel antara lain, 

sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2012-2016 secara berturut-turut.  

b. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan 

laporan tahunan selama tahun 2012-2016 secara berturut-turut. 

c. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menyajikan 

laporan keuangannya menggunakan nilai mata uang rupiah. 

d. Ketersediaan dan kelengkapan data laporan keuangan perusahaaan yang 

berakhir pada 31 Desember. 

e. Memiliki data mengenai gender, dewan direksi, dan ukuran perusahaan serta 

informasi lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi agresivitas pajak. 

Tabel 3.2 

Kriteria Sampel 

Uraian Jumlah 

Perusahaaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-

2016 

38 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Tidak Menerbitkan Laporan 

Tahunan Periode 2012-2016 

(17) 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Tidak Menggunakan Mata Uang 

Rupiah Dalam Laporan Keuangannya Periode 

2012-2016 

(0) 
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Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Memiliki Data Tidak Lengkap 

Mengenai Penilitian Tahun 2012-2016 

(6) 

Jumlah Perusahaan Yang Digunakan Untuk 

Penelitian 

15 

 

Tabel 3.3 

Data Sampel Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira International Tbk d.h Ades Waters Indonesia Tbk 

2 DLTA Delta Djakarta Tbk 

3 GGRM Gudang Garam Tbk 

4 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

5 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

6 INAF Indofarma Tbk 

7 INDF Indofood Sukse Makmur Tbk 

8 KAEF Kimia Farma Tbk 

9 KLBF Kalbe Farma Tbk 

10 MBTO Martina Berto Tbk 

11 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

12 MYOR Mayora Indah Tbk 

13 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 

14 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

15 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: www.idx.co.id 

 

3.5 Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan  tahunan 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2016. Data sekunder ini diperoleh dengan 

mengakses situs resmi www.idx.co.id. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. 

Setelah memperoleh daftar perusahaan yang terdaftar di BEI, kemudian 

mengakses laporan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data sekunder 

yaitu berasal dari sumber yang ada. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh 

dari laporan tahunan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

3.6.2 Metode Studi Pustaka 

Metode Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan telaah pustaka. Data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti  

buku, majalah, jurnal, koran, internet dan hal lain yang berhubungan dengan aspek 

penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid. 

3.6.3 Internet Research  

Terkadang buku referensi atau literatur yang kita miliki atau pinjam 

diperpustakaan tertinggal selama beberapa waktu atau kadarluarsa, karena ilmu 

yang selalu berkembang, penulis melakukan penelitian dengan teknologi yang 

berkembang yaitu internet sehingga data yang diperoleh up to date. 
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3.7 Metode Analisis Data 

 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rat-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, 

dan jumlah sampel dari masing-masing variabel penelitian, serta mendeskripsikan 

dan membandingkan data setiap tahunnya. Penelitian ini menganalisis pengaruh 

gender didalam dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Pengujian asumsi klasik dilakukan melalui empat tahap yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual dikatakan berditribusi normal jika nilai tersebut terstandarisasi sebagian 

besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi 

normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng 

(bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. Cara untuk 

mendeteksi apakah variabel terdistribusi secara normal adalah dengan melihat 

penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. 
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3.7.2.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Imam Ghozali (2011) uji multikolinearitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel-variabel 

independen dalam model persamaan regresi. Model regresi yang baik sebaiknya 

tidak terjadi hubungan antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikoliniearitas didalam model regresi dapat diukur dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF) dan menganalisis korelasi variabel-variabel 

independen (Ghozali, 2011). 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu 

periode sebelumnya (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui Durbin Watson 

(DW test). 

 

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Apabila varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan apabila varian residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas (Ghozali, 2011). 
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Metode yang digunakan untuk menguji adanya gejala ini adalah dengan 

melihat scatterplot dan uji glejser.Scatterplot dengan dasar analisis yaitu jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan uji Glejser 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen 

(Ghozali, 2011). Pada uji Glejser yaitu apabila variabel independen tidak 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas 

signifikan       

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis 

menggunakan sebuah model persamaan regresi linier berganda, yaitu : 

                   

Keterangan : 

Y        : Agresivitas Pajak       

X1        : Gender 

X2        : Ukuran Perusahaan 

          :  Konstanta 
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                  : Koefisien Regresi 

 e : error term model (variabel residual) 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Parsial (T-test) 

T-test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

gender dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikasi 0,05. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut: 

Apabila thitung  tabel atau Sig    maka: 

a. Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. H₀ ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

Apabila thitung  tabel atau Sig    maka: 

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. H₀ diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

1.7.4.2 Uji Simultan (F-Test) 

Uji simultan dengan F-Test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar 
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0,05. Dengan membandingkan F dihitung dengan F tabel dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan signifikansi sebesar 0,05. 

Jika F hitung          maka hipotesis diterima. 

Jika F hitung  F tabel maka hipotesis ditolak. 

1.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen yaitu gender dan ukuran perusahaan dalam 

menjelaskan variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak. Nilai koefisien 

determinasi    adalah antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi 

mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna, penganggu 

diusahakan minimum sehingga R
2 

mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan 

lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. 

 

 


