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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ditetapkannya Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan 

mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat 

penjualan saham perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia. Waktu 

penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini 

yaitu dimulai dari bulan oktober 2017. 

3.2    Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

misalnya data dari Biro Pusat Statistik, keterangan-keterangan atau publikasi 

lainya. Data penelitian ini berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan LQ 45 yang go publik yang dipublikasikan melalui Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

selama tahun 2012 sampai 2016 selama periode pengamatan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sampel. Pada penelitian, peneliti mengambil 

data dari laporan keuangan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3    Metode Pengumpulan Data 

3.3.1  Metode Studi Pustaka 

Data dan teori dalam penelitian ini diperoleh dari  artikel, jurnal dan 

literatur pustaka seperti buku-buku,sumber-sumber yang berkaitan dengan 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan 

landasan teori. 

3.3.2. Metode Dokumentasi 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari sampel 

yang digunakan, maka metode pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan LQ 45 yang 

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 serta data 

yang berisi untuk variabel Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas. 

Yang diakses di  www.idx.com. 

3.4      Populasi dan Sampel 

3.4.1   Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/  

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan  

(Sugiyono, 2011: 119). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar pada Bursa Efek (BEI) dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2016. Pemilihan tersebut dikarenakan untuk 

mengetahui tren perkembangan terbaru perusahaan yang melakukan 

Agresivitas pajak 

 

http://www.idx.com/
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3.4.2    Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011: 120). Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik  purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel berdasarkan 

kriteria terentu yang sesuai dengan tujuan penelitian,  serta mempublikasikan 

laporan keuangan selama periode 2012-2016. Kriteria yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.  Perusahaan LQ 45 yang secara berturur-turut menyediakan 

laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia Sejak tahun 2012-2016.  

2. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan yang telah 

diaudit dari tahun 2012-2016 dengan laba positif dan 

mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 

31 Dember. 

3. Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2012-2016 

dalam mata uang Rupiah.  

4. Perusahan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata 

uang rupiah (IDR) 

Tabel 3.1 

Pengambilan Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Sejak tahun 2012-2016 

45 

 Dikurangi   

2 Perusahaan LQ 45 yang tidak terdaftar di BEI 

selama lima tahun berturut-turut 2012-2016 

(20) 

3 Perusahaan yang tidak mempublikasikan atau 

Tidak menerbitkan  laporan keuangan 

periodik secara lengkap selama tahun 2012-

(4) 
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2016 

4 Perusahaan LQ 45 yang mengalami kerugian 

selama tahun 2012-2016 

(2) 

5 Perusahaan yang tidak memakai mata uang 

rupiah (Rp) 

(2) 

Sumber : Data yang diolah, 2018 

 Dari diatas, di ketahui bawha penelitian ini menggunakan sampel 

penelitian dengan total 17 Perusahan. 

Tabel 3.2 

Perusahaan yang Dijadikan sebagai Sampel Penelitian. 

NO NAMA PERUSAHAAN KODE 

1 PT. AKR Corporindo Tbk AKRA 

2 PT. Astra Internasional Tbk ASII 

3 PT. Alam Sutera Realty Tbk ASRI 

4 PT. Bank Central Asia Tbk BBCA 

5 PT. Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 

6 PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI 

7 PT. Bank Mandiri Tbk BMRI 

8 PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

9 PT. Gudang Garam Tbk GGRM 

10 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 

11 PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP 

12 PT. Kalbe Farma Tbk KLBF 

13 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 

14 PT.  Perusahaan Perkebunan London Sumatra 

Indonesia Tbk 

LSIP 

15 PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 

16 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 

17 PT. United Tractors Tbk UNTR 

Sumber : Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 

  

3.5    Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen 

(Y) dan variabel independen. Variabel dependen (Y) yaitu Agresivitas pajak 

(Y), dan variabel independen terdiri dari Corporate Social Responsibility (X1), 

Profitabilitas (X2) 
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3.5.1 Agresivitas pajak (Y)  

Variabel dependen adalah merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah memahami dan membuat 

variabel dependen menjelaskan variabilitasnya atau yang mempengaruhinya 

(Uma Sekaran, 2007:16). 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas pajak 

Pengertian (Utari,2014) Mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan 

perencanan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi 

tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

 Pembayaran pajak bagi perusahaan merupakan transfer kekayaan dari 

perusahaan kepada pemerintah maka beban pajak yang dibayarkan tersebut 

merupakan biaya yang sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghindaran atau penghematan 

pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. 

Terkadang pemilik atau pemegang saham menginginkan perusahaan untuk 

meminimalkan pembayaran pajaknya untuk dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

Adapun yang menjadi proksi utama dalam peneilitian ini adalah 

Effective Tax Rate (ETR). ETR merupakan proksi yang paling banyak 

digunakan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui adanya 

agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR yang rendah (Richardson, 2012). 

Untuk menghitung Agresivitas pajak digunakan rumus sebagai berikut : 
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                        Pembayaran pajak  

 𝐸𝑇𝑅 =     
             Laba sebelum pajak 

 

3.5.2    Corporate social responsibility (X1)  

 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 diberikan nilai 0 pada 

check list. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di 

dalam laporan tahunan, serta mencocokkannya pada check list, hasil 

pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya 

dengan proksi CSRI. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut: 

        ∑Xyi 

           CSRIj = 

          ni 

  

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 perusahan i, ni ≤ 78. 

3.5.3  Profitabilitas (X2) 

 Dalam penelitian ini yang menjadi (X2) Penelitian ini menggunakan 

rasio Return on Asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan, 

karena ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh 

keuntungan dari penggunaan aset perusahaan, semakin tinggi rasio ROA, 

maka semakin tinggi profitabiitas dalam perusahaan, Kenaikan ROA 
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mengakibakan kenaikan Earnig Tax Rate (ETR) sehingga ROA berpengruh 

positif terhadap ETR. Akan tetapi seiring perkembangan dan perubahan 

kebijakan perpajakan, hubungan ROA dan ETR menjadi negatif (Grupta, 

1997).  Menurut (Richardson, 2012) Profiabilitas dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut: 

   

       Laba Setelah Pajak 

𝑅𝑂𝐴 =    x 100 % 
  Total Aset 

 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pertimbangan diantaranya 

variabel penelitian yang dapat teridentifikasi, pengaruh antar variabel dapat 

diukur, dan kesesuaian dengan rumusan masalah, pengujian hipotesis, 

mengukur variabel yang sedang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 

21. 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi software pengolahan data SPSS. Sedangkan teknik analisis 

dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Analisis regresi linear 

berganda ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Agresivitas Pajak sebagai 

variabel dependen terhadap variabel independen. Dari variabel-variabel itu, 

dibentuk suatu persamaan regresi berganda (multiple regression) yaitu: 

Y = a + b1X1 +b2X2 + ε 
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Keterangan: 

Y  = Agresivitas Pajak 

a   = Konstanta 

b1,b2  = Koefisien Regresi 

X1 = Corporate Social Responsibility 

X2  = Profitabilitas 

ɛ =Nilai Residu 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan 

terbebas dari hasil yang tidak valid sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai 

dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, Maka digunakan uji 

asumsi klasik. Tiga asumsi klasik perlu diperhatikan adalah: 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi pendistribusi normal atau tidak. Nilai 

residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandar tersebut 

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 tidak terhingga. Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut maka 

uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel (unvariate) tetapi hanya 

terhadap nilai residual terstandarisasinya (multivariable) (Suliyanto, 2011: 

69). 
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3.7.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati 

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang 

tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model 

regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara 

variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikolinier. (Suliyanto,2011:81). Penelitian ini menggunakan uji 

multikolinearitas dengan TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat 

gejala multikolinier yang pengolahan datanya menggunakan SPSS. 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada regresi yang tidak 

sama (konstan). Sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai 

yang sama (konstan) maka disebut Homoskedastisitas. Yang diharapkan pada 

model regresi adalah yang homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas 

sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section 

(Suliyanto, 2011: 95). 

3.7.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu 

(times-series) atau ruang (cross section) ( Suliyanto, 20011: 125). 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 
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linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t. jika ada berarti 

terdapat autokorelasi. Jika angka D – W di bawah -2 berarti terdapat 

Autokorelasi Positif, Jika angka D – W diantara -2 sampai 2 berarti tidak 

terdapat Autokorelasi, Jika D – W diatas 2 berarti terdapat Autokorelasi 

negative. 

Untuk menemukan batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam model 

regresi tersebut adalah du < d < 4 dimana du adalah batas atas dari nilai d 

Durbin Watson dari hasil perhitungan yang dilakukan. Model regresi tidak 

mengandung masalah Autokorelasi jika kriteria du < d < 4 du terpenuhi. 

3.8 Uji Hipotesis   

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji 

secara simultan (Uji F), dengan bantuan software SPSS (Statistical Product 

and Service Solution ) 

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan  t tabel.  Apabila  t 

hitung > t tabel dengan signifikasi dibawah 0,05 (5%) maka secara individual 

(parsial) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, 

begitu juga sebaliknya.  

3.8.2 Uji Simultan (Uji F)  

  Uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 
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terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013 :98) pengujian dilakukan dengan 

menggunakan  signifikan level 0,05. Ketentuan peneriman atau penolakan 

hipotesis adalah sebagai berikut :  

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

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel 

indenpenden tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan 0,05 maka hipotesis tidak ditolak koefisian regreasi 

signifikan. Ini berarti secara simultan kedua variabel indenpenden 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabebl 

dependen. 

3.8.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui presentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika 

koefisien determinasi (R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk mempredisikan variabel-variabel dependen. 

Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen tidak mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

 

 


