
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan karateristik atau hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian. (Kuncoro, 2013:118) populasi dapat diartikan kelompok 

elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian 

dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2013-2015.  

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2013:118), jadi jumlah sampel yang diteliti lebih kecil dari populasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah  perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015 yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling 

yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85).  

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2013-2015. 

b. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mengeluarkan 

annual report dan laporan keuangan yang lengkap selama tahun 2013-

2015. 
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c. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mamiliki semua 

data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

d. Perusahaan go public yang memperoleh laba dari tahun 2013-2015.  

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

Kriteria Penetapan Sampel Jumlah 

Jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2015 

38 

Dikurangi:  

Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak 

mengeluarkan annual report dan laporan keuangan yang lengkap 

selama tahun 2013-2015 

3 

Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak memiliki 

semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian 

yang telah ditentukan sebelumnya 

3 

Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami 

kerugian selama tahun 2013-2015 

4 

Jumlah sampel penelitian 28 

Jumlah observasi penelitian (28x3 tahun) 84 

Sumber sampel: Catatan akhir laporan keuangan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data 

Kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik atau angka 

(Kuncoro, 2013:145). Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 

2013:148). Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur yang dalam Bursa Efek Indonesia dalam tahun 2013-

2015, yang di dokumentasikan dalam www.idx.co.id serta sumber lain yang 

relevan seperti Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi pustaka 

Yaitu dengan mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengunduh dari situs Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id melalui media internet untuk memperoleh laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah 

pengamatan (Kuncoro, 2013: 50). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah Tindakan Pajak Agresif. Tindakan Pajak Agresif adalah suatu 

tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan 

pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. 

(Frank,et. Al. ,2009). Dalam penelitian ini tindakan pajak agresif diukur dengan 

Cash Effective Tax Rates (CETR) yang mengadopsi pengukuran yang dilakukan 

oleh Sari dan Martani (2010) yaitu: 

it

it

it
IncomeTax  Pre

PaidTax Cash 
CETR   

Keterangan: 

Cash Tax Paid  : pajak yang dibayarkan 

Pre Tax Income  : laba sebelum pajak 
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3.4.2 Variabel Independen 

Variabel Independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan 

dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupu yang 

negatif bagi variabel dependen nantinya (Kuncoro, 2013: 50) 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance 

(yang diukur dalam empat proksi yaitu ukuran dewan komisaris, komite audit, 

dewan direksi, frekuensi rapat komite audit) dan Corporate Social Responsibility. 

1. Komisaris Independen (KI) 

Keberadaan komisaris independen (KI) diharapkan akan dapat lebih efektif dalam 

melakukan pengawasan terhadap manajemen, karena didalam diri komisaris 

melekat tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, peranan komisaris 

independen sangatlah penting. Komisaris independen diukur dengan 

menggunakan skala rasio melalui persentase anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris 

perusahaan (Isnanta, 2008).  

Adapun rumus mengukur variabel komisaris independen yaitu KI= jumlah 

keberadaan komisaris independen dalam perusahaan i pada tahun t. 

2. Komite audit (KA) 

Dalam bidang Corporate Governance komite audit harus dapat memastikan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta 

aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan 

usahanya secara etis dan bermoral (sutedi, 2011:162). 
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Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit 

pada sebuah perusahaan (Kusumawati dan Riyanto, 2005). 

3. Dewan Direksi (DD) 

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan 

maju atau mundurnya suatu perusahaan tertentu. Secara yuridis pentingnya 

kedudukan direksi itu tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat 

padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas (Sutedi, 2011: 122). 

Dalam penelitian ini Dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah 

anggota dewam direksi dalam suatu perusahaan (Iqbal, 2012). 

4. Frekuensi Rapat Komite Audit (FRKA) 

Keputusan ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 yang merupakan 

penyempurnaan dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 

tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan 

bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu 

kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Pengukuran variable ini 

dari penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2014) yang mana variable diukur 

dengan menghitung jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit 

dalam satu tahun. 

5. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social 

responsibility) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 
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pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umum nya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi salah satu variabel independen adalah 

Corporate Social Responsibility yang di proksikan dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility perusahaan. Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility perusahaan merupakan proses pengkomunikasikan dampak sosial 

dan lingkungan dari kegiatan ekonomi dari suatu organisasi terhadap kelompok 

khususyang berkepentingan dan terhadap masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan check list yang mengacu pada indikator 

pengungkapan yang digunakan oleh sembiring (2005). Jumlah item yang 

diharapkan diungkapkan perusahaan manufaktur adalah sebanyak 78 item. 

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokan item pada check list dengan item 

yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan dengan maka diberi 

nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka di berikan nilai 0 pada check list. 

Setelah mengindentifikasi item yang diungkapkan perusahaan di dalam laporan 

tahunan, serta mencocokan nya pada check list, hasil pengungkapan item yang 

diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. Adapun 

rumus untuk menghitung CSRI adalah: 
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     ∑Xyi 

CSRIj =  

       ni  

 

Dimana: 

CSRIJ   : indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan ligkungan                         

perusahaan j. 

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

Ni   : jumlah item untuk perusahaan i, ni ≤ 78 

 

Pada tahun 2013 PT AISA Tbk mengungkapkan Corporate Social     

Responsibility sebanyak 18 pengungkapan jadi dapat dihitung: 

    18 pengungkapan CSR 

CSRIj =  

                78 

= 0.2307692308 = 0.23.  

 

 

3.4.3 Variabel Kontrol  

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan  sehingga 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2016:41). Fungsi dari variabel kontrol 

adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol adalah 

variabel untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih 

baik untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik (Retno dan 

Priantinah :2012) 
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Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: 

a. Profitabilitas (ROA) 

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal 

dalam suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba yang di hasilkan dari total aset yang dimiliki. 

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. 

Rachmawati (2008) profitabilitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Laba bersih 

ROA=              X 100% 

 Total aktiva 

Contoh perhitungannya pada tahun 2015 PT. AISA Tbk memiliki laba bersih 

sebesar Rp. 379,032 dan total aktiva yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 

9,060,979. Jadi dapat di hitung ROA nya yaitu: 

  379,032 

ROA=              X 100% 

  9,060,979 

= 4,183124141 = 4.18% 

 

b. Leverage 

Leverage digunakan oleh manejer dalam rangka pengambilan keputusan 

pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana resiko leverage dapat 

menggambarkan proporsi total hutang jangka panjang terhadap total aset yang 

dimiliki perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2013) leverage dapat 

dihitung dengan: 
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Total hutang jangka panjang 

LEV=  

  Total aset 

Contoh perhitungan nya pada tahun 2013 PT. ALSA Tbk mempunyai total hutang 

jangka panjang sebanyak Rp. 1,266,827 dan total aset yang dimiliki sebanyak 

5,020,824 jadi dapat dihitung: 

 

1,266,827 

LEV=  

  5,020,824 

= 0,2523145603 = 0.25 

 

   

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini terdiri dari Good Corporate Governance (yang diukur dalam tiga 

proksi yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan komite audit dan 

Corporate Social Responsibility), corporate sosial responsibilty (yang 

diproksikan dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility) sebagai 

variabel independen dan tindakan pajak agresif sebagai variabel dependen. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda 

(multiple regression) dengan bantuan komputer melalui program SPSS 20 for 

windows. 
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Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah: 

Y=a+b1KI+b2KA+b3DD+b4FRKA+b5CSR+b6ROA+b7LEV+e 

Dimana:  

Y   = Tindakan Pajak Agresif 

   = Konstanta 

B1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 = Koefisien regresi 

KI  = Komisaris Independen 

KA  = Jumlah Komite Audit 

 DD  = Jumlah Dewan Direksi 

FRKA   = Frekuensi Rapat Komite Audit 

CSR  = Corporate Social Responsibility 

ROA   = Profitabilitas 

LEV   = Leverage 

E   = error 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Indrianto dan Supomo (2009) menjelaskan bahwa statistik deskriptif dalam 

penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Statistik 

deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel 

penelitian, nilai maksimum, minimum dan rata-rata. 
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3.5.2 Uji asumsi Klasik 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibael 

pengganggu atau residual memeiliki distribusi normal. Seperti diketahuo bahwa 

uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normalAsumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal (Ghozali, 

2013:160). 

Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal 

atau tidak adalah dengan menggunakan grafif normal probability plot. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mendekati garis diagonal, maka regresi 

memenuhi asumsi normalitas data. 

Cara lain untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi dengan normal atau tidak 

adalah dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji kolmogorov-swirnov (1 sample K-S) dengan signifikasi 5%. Data yang 

normal adalah data yang memiliki nilai signifikan lebih besar dari 5%. 

2.  Uji autokorelasi 

Auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode ts-1 (sebelumnya). Jikanterjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidak pastian variance dari residual satu pengalaman ke pengalaman lain. 

4. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat 

hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang 

lain. Di asumsikan bahwa masing-masing variabel x tidak saling berkolerasi 

linear. Sesungguhnya multikolinearitas itu tetap ada pada setiap variabel 

independen, hanya saja harus di pastikan apakah multikolinearitas yang ada masih 

dalam batas penerimaan atau tidak. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen 

nya yang di maksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), maka dapat 

memberi kesimpulan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: jika nilai signifikan >0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ke empat 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis di 

tolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ke empat 
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variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotaeis dapat juga 

dilakukan dengan cara melihat Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung >Ftabel maka 

Ha diterima. Hal ini berarti variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 

2.  Uji t (uji parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (5%), dan untuk menguji 

hipotesis yang digunakan diterima atau ditolak. 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: jika nilai signifikan >0,005 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

 

3.  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di 

butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013:98). 

Untuk mengetahui veriabel independen yang paling berpengaruh 

terhadapan variabel dependen nya dapat dilihat dari koefisien kolerasi 

parsialnya. Variabel independen yang memiliki koefisien kolerasi parsial 

yang paling besar merupakan variabel independen yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 


