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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data 

kuantitaif. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data 

sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor Industri Barang 

Konsumsi  yang listing di BEI selama tahun 2014 sampai tahun 2016, yang 

didokumentasikan dalam www.idx.co.id serta sumber lain yang relevan. 

3.1.2 Jenis data 

 Data yang diambil berupa data cross section, artinya bahwa 

pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan dari 

Bursa Efek Indonesia  sektor Industri Barang Konsumsi selama tahun 2014-

2016 

3.1.3 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur sektor Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016). Adapun daftar nama 

perusahan sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Daftar Perusahaan 

NO KODE PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 

1 ALTO PT.TRI BAYAN TIRTA Tbk  

2 INAF PT.INDOFARMA Tbk  

3 KICI PT.KENAUNG INDAH CAN Tbk 

4 LMPI PT.LANGGENGMAKMUR  INDUSTRI  Tbk 

5 MBTO PT.MARTINA BERTO Tbk  

6 MRAT PT.MUSTIKA RATU Tbk 

7 PSDN PT.PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk 

8 RMBA PT.BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk 

9 AISA PT.TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk 

10 KINO PT.KINO INDONESIA Tbk 

11 SCPI PT.MERCK SHARP DOHME PHARMA Tbk 

12 SQBI PT.TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk  

13 UNVR PT.UNILEVER INDONESIA Tbk 

14 ADES PT.AKASHA WIRA INTRERNASIONAL Tbk 

15 CEKA PT.WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk 

16 CINT PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk 

17 DLTA PT.DELTA DJAKARTA Tbk 

18 DVLA PT.DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk 

19 GGRM PT.GUDANG GARAM Tbk 

20 HMSP PT.HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk 

21 ICBP PT.INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk 

22 INDF PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 

23 KAEF PT.KIMIA FARMA (Persero)Tbk 

24 KLPF PT.KALBE FARMA Tbk  

25 MERK PT.MERCK Tbk 

26 MLBI PT.MULTIBINTANG INDONESIA Tbk 

27 MYOR PT.MAYORA INDAH Tbk 

28 PYFA PT.PYRIDAM FARMA Tbk 

29 ROTI PT.NIPPONINDOSARI CORPINDO Tbk 

30 SIDO PT.INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk 

31 SKBM PT.SEKAR BUMI Tbk 

32 SKLT PT.SEKAR LAUT Tbk 

33 STTP PT.SIANTAR TOP Tbk 

34 TCID PT.MANDOM INDONESIA Tbk 

35 TSPC PT.TEMPO SCAN PACIFIC Tbk 

36 ULTJ PT.ULTRAJAYAMILK INDUSTRY Tbk 

37 WIIM PT.WISMILAK INTI MAKMUR Tbk 

Sumber: Saham Ok 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling  yaitu dengan memilih  sampel  

berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian. Kriteria 

pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan  yang  mempublikasikan  laporan  tahunan  (annual    report)  

dan laporan keuangan pada tahun 2014-2016 secara lengkap. 



 47 

2. Perusahaan yang  menggunakan  satuan  nilai  rupiah  dalam  laporan 

keuangannyaselama tahun penelitian. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau memperoleh laba 

selama tahun penelitian. 

4. Perusahaan  yang  mengungkapkan  CSR  disclosure  dalam  laporan 

keuangannya selama tahun penelitian. 

5. Perusahaan  yang  memiliki ETR antara 0-1, dimana  semakin rendah  

nilai ETR maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. 

6. Perusahaan  yang  memiliki  nilai  positif  arus  kas  dari  aktivitas  

operasi selama tahun penelitian. 

7. Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian selama dua tahun berturut 

turut. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas peneliti mendapatkan hasil 

sebanyak 24 data yaitu. 

Tabel 3.2 Sampel perusahaan manufaktur sektor Sektor Industri Barang 

Konsumsi 
NO KODE PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES PT.AKASHA WIRA INTRERNASIONAL Tbk 

2 CEKA PT.WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk 

3 CINT PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk 

4 DLTA PT.DELTA DJAKARTA Tbk 

5 DVLA PT.DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk 

6 GGRM PT.GUDANG GARAM Tbk 

7 HMSP PT.HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk 

8 ICBP PT.INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk 

9 INDF PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 

10 KAEF PT.KIMIA FARMA (Persero)Tbk 

11 KLPF PT.KALBE FARMA Tbk  

12 MERK PT.MERCK Tbk 

13 MLBI PT.MULTIBINTANG INDONESIA Tbk 

14 MYOR PT.MAYORA INDAH Tbk 

15 PYFA PT.PYRIDAM FARMA Tbk 

16 ROTI PT.NIPPONINDOSARI CORPINDO Tbk 

17 SIDO PT.INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk 

18 SKBM PT.SEKAR BUMI Tbk 

19 SKLT PT.SEKAR LAUT Tbk 

20 STTP PT.SIANTAR TOP Tbk 

21 TCID PT.MANDOM INDONESIA Tbk 

22 TSPC PT.TEMPO SCAN PACIFIC Tbk 

23 ULTJ PT.ULTRAJAYAMILK INDUSTRY Tbk 

34 WIIM PT.WISMILAK INTI MAKMUR Tbk 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling  yai 

 

3.1.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:  

1. Metode studi pustaka  

Yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai 

literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.   

2. Dokumentasi  

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan data yang berhubungan 

dengan variabel yang diteliti. 

 

3.2.Defenisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk 

meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, 

maupun kedua-duanya. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dalam 

beberapa proksi pengukuran. Effective Tax Rate (ETR) merupakan proksi 

utama dalam penelitian ini. ETR menggambarkan persentase total beban pajak 

penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan 

sebelum pajak. ETR diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan 
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Richardson(dalam,Yoehana 2013) karena paling banyak digunakan dalam 

penelitian terdahulu, yaitu: 

ETR=Beban Pajak Penghasilan 

                                  Pendapatan Sebelum Pajak  

Untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR 

yang rendah (Lanis dan Richardson, 2013). ETR yang rendah menunjukkan 

beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. 

 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 

terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Corporate Social Responsibility, Laverage, Capital Intensity, 

Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan. 

3.2.2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility adalah kegiatan perusahaan yang 

tujuannya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara 

melakukan kegiatan yang sesuai dengan nilai dan norma serta kebutuhan 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan check list yang mengacu pada 

indikator pengungkapan  CSR yang dikeluarkan oleh  Global Reporting 

Initiative (GRI). yang digunakan oleh Sembiring (dalam, yoehana 2013) 

karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana 

pegungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum rinci. 

Pengukuran ini dilakukan daengan cara mencocokan item pada check 

list dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.apabila 
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item y diungkapkan maka diberi nilai 1,jika item y tidak diungkapkan  maka 

diberi nilai 0. 

Setelah memberi nilai pada setiap item,maka dapat dihitung pengukuran 

CSR dengan proksi CSRli yang rumusnya  sebagai berikut 

CSRli= ∑ 𝑋𝑦i 
ni 

   
3.2.2.2 Laverage 

Leverage menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap 

total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Leverage 

menurut Lanis dan Richardson (dalam, yoehana 2013) dihitung dari:    

LEV=Total Hutang Jangka Panjang 

                                         Total Aset 

3.2.2.3 Capital Intensity 

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang 

diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Capital intensity menurut Lanis dan 

Richardson (dalam, yoehana 2013) dihitung dari: 

                          CINT=Total Aset Tetap Bersih 

                                            Total Aset 

3.2.2.4 Profitabilitas  

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi untuk 

mengukur profitabilitas. ROA diukur dengan menggunakan proksi model 

Lanis dan Richardson (dalam, yoehana 2013) dihitung dari: 

ROA=Pendapatan Sebelum Pajak 

Total Aset 
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3.2.2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Ukuran 

perusahaan menurut Lanis dan Richardson (dalam jessica 2014) dapat diukur 

dengan logaritma natural total aset dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑖𝑧𝑒=𝐿𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 

3.3 Model Analisis Data 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data 

dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian yang 

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

deviasi.analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data layak untuk 

dianalisis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, 

karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Penelitian ini menggunakan 

3 uji asumsi klasik yaitu: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, dan Uji 

Heteroskedastisitas. 

3.3.2.1 Uji normalitas 

Asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 
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normal atau tidak (Ghozali, 2006). Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan 

menurut Ghozali (2009) : 

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

Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.b. 

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

ini berarti data residual terdistribusi normal 

3.3.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari. autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2011). 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya. 

Uji Durbin-Waston adalah salah satu alat uji untuk mengetahui apakah 

suatu model regresi terdapat autokorelasi. Nilai Dubin-Waston akan 

dibandingkan dengan nilai dalam table Dubin-Waston untuk mendapatkan 

batas bawah (DL) dan batas atas (DU) dengan tingkat signifikansi α = 5%. 

Apabila nilai statistik DW bernilai 2, maka hal tersebut berarti tidak terdapat 

auokorelasi. Apabila nilai statistik DW bernilai 0, maka hal tersebut berarti 

terdapat autokorelasi positif. Apabila nilai statistik DW bernilai 4, maka hal 
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tersebut berarti terdapat autokorelasi negatif. Dengan demikian, tidak adanya 

autokorelasi dapat dilihat dari nilai statistik DW yang mendekati angka 2. 

Dalam penelitian ini, batas mendekati angka 2 yang ditetapkan adalah 2 batas 

bawah (DL) dan batas atas (DU) pada table DW dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika 0 < d < dl, Ho ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.  

b. Jika dl ≤ d ≤ du, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji tidak 

menghasilkan kesimpulan.  

c. Jika du < d < 4 – du, Ho tidak ditolak berarti tidak ada autokorelasi.  

d. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, daerah tanpa keputusan (gray area), berarti uji 

tidak menghasilkan kesimpulan.  

e. Jika 4 – dl < d < 4, Ho ditolak berarti terdapat autokorelasi positif.  

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak 

konstan. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan plot grafik antara ZPRED 

(nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual). Deteksi ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 
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Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011). Dasar analisis 

dalam pengujian ini adalah : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2006). 

3.3.2.4 Uji hipotesis 

  Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda (multiple 

regression). Agresivitas pajak sebagai variabel dependen menggunakan 

effective tax rate (ETR) sebagai proksi pengukuran. Terdapat satu variabel 

independen yaitu CSR dan empat variabel kontrol yaitu LEV,CINT,ROA 

dan SIZE Persamaan regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: Model Regresi: 

TAGit = α0 + β1CSR +β2LEV + β3CINT + β4ROA + β5size + e 

Keterangan: 

TAGit       =  Agresivitas pajak perusahaan i tahun ke-t yang diukur 

menggunakan ETR 

α0                    = Konstanta 

β1, β2, β3, β4  =  koefisien regresi 
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CSR                 =  Pengungkapan Item CSR 

LEV                 =  Leverage 

CINT                = capital intersity 

ROA                 = profitabilitas 

SIZE                 = ukuran perusahaan 

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi dasar maka 

selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini meliputi: 

3.3.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 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. Kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Karena dalam penelitian ini menggunakan 

banyak variabel independen, maka nilai Adjusted R2 lebih tepat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 

3.3.2.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
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bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Derajat 

kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan 

lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.3.2.7 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. 

Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka hipotesis 

alternatif dapat diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 

 

 

 

 


