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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel  

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 

berjumlah 133 perusahaan, tahun 2012 berjumlah 135 perusahaan, tahun 2013 

berjumlah 138 perusahaan, tahun 2014 berjumlah 141 perusahaan, dan tahun 2015 

berjumlah 143. Total keseluruhan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2011-2015 berjumlah  690 perusahaan (Sumber: 

http://www.sahamok.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/). Maka sampel yang 

sesuai kriteria dalam penelitian ini adalah 69 Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, sehingga data yang diolah 

berjumlah 345 data. 

Tabel 3.1 Daftar Perusahaan 

No.   Nama Perusahaan 

1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 

2 AIMS PT Akbar Indomakmur Stimec Tbk 

3 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

4 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk  

5 AKRA PT AKR Corporindo Tbk 

6 AMFG PT Asiamas Flat Glass Tbk 

7 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 

8 ASII PT Astra International Tbk 

9 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 

10 BATA PT Sepatu Bata Tbk 

11 BTON PT Betonjaya Manunggal Tbk 

12 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk 

13 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 

14 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

15 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

http://www.sahamok.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/
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16 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk 

17 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk 

18 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

19 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

20 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 

21 HMSP PT H.M. Sampoerna Tbk 

22 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

23 IGAR PT Champion Pacific Indonesia Tbk 

24 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk 

25 IMAS PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

26 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 

27 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

28 INDS PT Indospring Tbk 

29 INTP PT Indocement Tumggal Prakarsa Tbk 

30 JPFA PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 

31 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 

32 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

33 KBLI PT KMI Wire & Cable Tbk 

34 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk 

35 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

36 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

37 LION PT Lion Metal Works Tbk 

38 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 

39 LTLS PT Lautan Luas Tbk 

40 MAIN PT Malindo Feedmill Tbk 

41 MBTO PT Martina Berto Tbk 

42 MERK PT Merck Tbk 

43 MDRN PT Modern Internasional Tbk 

44 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

45 MLPL PT Multipolar Tbk 

46 MTDL PT Metrodata Electronics Tbk 

47 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

48 NIPS PT Nipress Tbk 

49 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk 

50 PRAS PT Prima Alloy Steel Tbk 

51 PTSP PT Pioneerindo Gourmet International Tbk 

52 PYFA PT Pyridam Farma Tbk 

53 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 

54 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing Tbk 
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55 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk 

56 SIPD PT Sierad Produce Tbk 

57 SKLT PT Sekar Laut Tbk 

58 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk 

59 SMGR PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

60 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 

61 SRSN PT Indo Acidatama Tbk  

62 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 

63 TCID PT Mandom Indonesia Tbk 

64 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 

65 TRST PT Trias Sentosa Tbk 

66 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading 

67 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

68 VOKS PT Voksel Electric Tbk 

69 YPAS PT Yanaprima Hastapersada Tbk 

 

Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan 

adalah karena : 

1. Permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga 

diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di 

Indonesia. 

2. Untuk menghindari bias yang disebabkan oleh efek industri. 

3. Sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor 

yang lainnya.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan 

pada kesesuaian karakterisitik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar 

diperoleh sampel yang representatif. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel 
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secara purposive sampling dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Yoehana 

(2013) yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan mempublikasikan annual report dan data keuangan yang 

lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2011-2015. Alasan memilih tahun 

2011-2015 sebagai sampel penelitian karena tarif perpajakan yang baru 

berlaku pada tahun 2010. Penelitian ini dimulai pada tahun 2017, sehingga 

data yang sudah tersedia secara lengkap adalah data berlaku pada tahun 

2010. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sampel perusahaan 

manufaktur selama tahun 2011 hingga 2015.  

2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini 

karena akan menyebabkan nilai ETR menjadi negatif sehingga akan 

menyulitkan penghitungan.  

3. Perusahaan yang memiliki ETR antara 0-1 sehingga dapat mempermudah 

dalam penghitungan, dimana semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) 

maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.  

4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 

Desember.  

5. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan 

keuangannya.  

6. Perusahaan yang memiliki nilai aset bersih positif selama tahun penelitian. 

      Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 345 data pada perusahaan 

manufaktur Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data 

kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data 

sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama tahun 2011 

sampai tahun 2015, yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id serta sumber 

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

diambil berupa data cross section, artinya bahwa pengumpulan data dilakukan 

dari berbagai sumber informasi perusahaan dari Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2011-2015.  

3.3 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. 
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3.4 Konsep Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.4.1 Variabel Dependen 

Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan 

beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya 

(Lanis, 2012). Hanlon dan Heitzman (2013), mendefinisikan agresivitas pajak 

adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban 

pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun 

memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar 

ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. 

 Sedangkan menurut Frank (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah 

suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui 

tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal 

namun tidak semua tindakan melanggar peraturan dan semakin banyak celah yang 

digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan 

tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.  

Untuk dapat mengukur agresivitas pajak, Lanis (2012) menggunakan ETR 

(Effective Tax Rates) sebagai alat ukurnya yang dihitung dengan rumus : 

ETR =  Beban pajak penghasilan 

                                         Pendapatan sebelum pajak 

 

ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang 

dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang 

diperoleh dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki ETR dengan nilai rendah 

(mendekati 0) maka perusahaan dianggap makin agresif terhadap pajak. 
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Pada penelitian ini, pengukuran agresivitas pajak mengacu pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh Lanis (2012) dengan menggunakan ETR sebagai alat 

ukurnya. Penelitian lain yang mengacu pada penelitian Lanis (2012), yaitu 

Yoehana (2013) dan Winarsih (2014) yang mengukur agresivitas pajak yang juga 

dilakukan dengan menggunakan rumus ETR yang diperoleh dari total beban pajak 

dibagi seluruh pendapatan sebelum pajak 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility didefinisikan sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial perusahaan yang dipertimbangkan secara etis dan diarahkan untuk 

meningkatkan ekonomi, yang bersamaan dengan peningkatan tersebut akan 

mampu meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan di dalam perusahaan, serta  

sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara 

lebih luas. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan 

para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan 

kemitraan (Nuryana, 2005). 

Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan 

dan keselamatan tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, tenaga kerja lain-

lain, dan umum. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan 

manufaktur adalah sebanyak 78 item yang terdiri atas kategori lingkungan (13 

item), kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja 
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(8 item), kategori tenaga kerja lain-lain (29 item), kategori produk (10 item), 

kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item).  

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 pada pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan di dalam laporan tahunan, hasil pengungkapan item yang diperoleh 

dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSR. Adapun rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

TCSRIi =   ∑ Xyi 

  ni 

Keterangan : 

CSR  : indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan.  

∑ Xyi : nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan. 

Ni  : jumlah item untuk perusahaan i, ni ≤ 78. 

3.4.2.2 Kepemilikan Mayoritas 

Kepemilikan mayoritas diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak 

yang memiliki persentase yang besar terhadap perusahaan non publik atau publik 

(Arifin, 2003). Menurut Arifin (2003), semua individu dan perusahaan yang 

kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), adalah seseorang yang 

berhubungan dengan kepemilikan keluarga atau memiliki hubungan darah karena 
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pernikahan, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan non perusahaan non 

publik dinyatakan dalam proporsi kepemilikan saham melebihi 50% di dalam 

modal dicatatan atas laporan keuangan.  

Hidayanti (2013), menyatakan bahwa kepemilikan mayoritas diukur 

melalui kepemilikan semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat 

(kepemilikan > 5% wajib dicatat), keluarga adalah seseorang yang berhubungan 

darah atau karena pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono 

(2015) yang meneliti tentang kepemilikan mayoritas juga diukur dengan 

kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan langsung 

adalah kepemilikan dari keluarga yang juga menjadi pihak manajemen, sedangkan 

tidak langsung adalah kepemilikan seseorang melalui perusahaan non publik yang 

dimiliki seseorang tersebut melalui kepemilikan pada proporsi saham. 

3.4.2.3 Corporate Governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2012), 

mendefinisikan corporate governance sebagai perangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Corporate governance 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan 

(Haruman,2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2014) menggunakan pengukuran 

untuk corporate governance dengan skala nominal dengan menghitung jumlah 
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anggota yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan, 

sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayanti (2013) juga 

menggunakan pengukuran yang sama dengan mempertimbangkan penilaian 

dengan indeks CG ≥ 60%. Pengukuran penelitian ini mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hidayanti (2013) yaitu nilai 1 jika nilai indeks CG ≥ 60% 

dan 0 jika nilai indeks < 60%. 

3.5 Metode Analisis Data  

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi 

dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2009). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu: uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas.  

3.5.2.1 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 normal atau 

tidak (Ghozali, 2009). Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov 

dilakukan dengan membuat hipotesis :  



 75 

H0  : data residual berdistribusi normal  

HA : data residual tidak berdistribusi normal  

Level of Significant yang digunakan adalah 0,05. Data berdistribusi normal 

jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasil perhitungan dalam komputer lebih dari 0,05. 

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas adalah 

situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama lain. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut : 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95), maka merupakan 

indikasi adanya multikolonieritas.  

3. Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut-off yang 

umum dipakai untuk melihat multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2009).  

3.5.2.3 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini akan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test) yang mensyaratkan adanya konstanta (intercept) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen (Ghozali, 2009). 

Mekanisme pengujian Durbin Watson adalah sebagai berikut :  

1. Merumuskan hipotesis : 

Ho : tidak ada autokorelasi ( r = 0 )  

Ha : ada autokorelasi ( r ≠ 0 )  

2. Menentukan nilai d hitung (Durbin-Watson).  

3. Un tuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, 

menentukan nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) dalam tabel.  

4. Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut :  

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

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

tidakmenghasilkan kesimpulan.  

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

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas 
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(homokedastisitas) dimana variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam variance error 

terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart 

(diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu :  

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

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

telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. 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, 2009).  

3.5.3 Pengujian Hipotesis  

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis multiple 

regression (regresi berganda). Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan persamaan multiple regression, dalam penelitian ini adalah :  

Model Regresi :  

TAGit = α0 + β1 CSRIit + β2 FAMit + β3 CGit + e 

Keterangan:  

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

     menggunakan proksi: ETR1  

α0  = Konstanta  

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi  

CSRIit  = Pengungkapan item CSR perusahaan i tahun ke-t  

FAMit  = Kepemilikan keluarga perusahaan i tahun ke-t  

Gcit  = Corporate governance perusahaan i tahun ke-t 

e  = Error (kesalahan pengganggu)  
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3.5.3.1 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. 

 

 

 

 

 

 


