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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012 - 2014. Alasan pemilihan 

perusahaan manufaktur adalah agar hasil penelitian sesuai dan lebih 

mencerminkan kondisi nyata di lapangan. 

 

B.  Jenis Data 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan 

merupakan data yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

C. Populasi 

Populasi adalah Keseluruhan objek yang akan diteliti. Sugiyono 

(2007) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 



31 
 

31 
 

 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive  sampling. Metode purposive  sampling digunakan untuk 

memilah sampel yang akan diteliti. Kriteria pemilihan sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2014, perusahaan memuat dan 

mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan periode yang berakhir 

pada tanggal 31 desember, perusahaan menggunakan mata uang rupiah 

dalam pelaporan dan data perusahaan tersedia secara lengkap terkait 

dengan variabel yang akan diteliti. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

literatur berupa buku teks, paper, jurnal, karya ilmiah dan situs-situs 

penunjang seperti www.idx.co.id, dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan variabel yang akan diteliti (corporate social responsibility, capital 

intensity, perencanaan pajak, dan penghindaran pajak). 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen atau yang lebih dikenal 

dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. Sedangkan variabel independen atau yang disebut sebagai variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian 

ini mempunyai satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan tiga 

variabel independen yaitu corporate social responsibility, capital intensity, 

dan perencanaan pajak. 

1. Corporate Social Responbility 

Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini 

diproksikan menggunakan rasio pengungkapan Corporate Social 

Responbility. Penelitian ini menggunakan tabel checklist dengan 

indikator pengungkapan Corporate Social Responbility yang 

dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Indikator 

pengungkapan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan 

sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam 

pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan. 

Indikator pengungkapan Corporate Social Responsibility yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah indeks GRI G.3.1 yang dibuat 

oleh GRI. Dalam guidelines G.3.1 mencakup 6 dimensi pelaporan, 

yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktek tenaga kerja, hak 

asasi manusia, masyarakat sosial, dan tanggung jawab produk. Pada 
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setiap dimensi terdapat sejumlah indikator masing-masing yang total 

keseluruhannya terdapat sejumlah 83 indikator, tetapi dalam penelitian 

ini peneliti hanya menggunkan 5 indikator. Berikut ini indikator GRI 

G.3.1 yang digunakan dalam penelitian ini pada tabel 3 : 

       
Tabel 2 

      GRI G.3.1 

Pengukuran pengungkapan Corporate Social Responsibility ini 

menggunakan variabel dummy. Hal ini dilakukan dengan mencocokan 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan tabel checklist. 

Apabila item dalam tabel checklist diungkapkan oleh perusahaan maka 

diberi nilai 1, apabila tidak diungkapakan diberi nilai 0. Kemudian 

dijumlahkan semua item yang bernilai 1 dari perusahaan, kemudian 

dibandingkan dengan jumlah seluruh item pada tabel checklist. Rumus 

pengukuran rasio pengungkapan CSR adalah sebagai berikut: 
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CSRDi  : Pengungkapan CSR perusahaan i. 

Σxi  : Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i. 

N  : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR 

(n=75). 

 

2. Capital Intensity 

Capital intensity dalam penelitian ini akan diproksikan 

menggunakan rasio intensitas aset tetap. Capital intensity atau yang 

dikenal sebagai rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset 

tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap 

menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total 

aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap 

diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 

                            
                

          
 

 

3. Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap praktik 

penghindaran pajak. Menurut Harcrisnowo (2008), perencanaan pajak 

merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini 

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan, dengan 

maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang 
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dilakukan. Adapun langkah selanjutnya adalah perusahaan melakukan 

perataan laba (income smoothing) dimana laba yang relatif kecil 

menghasilkan beban pajak yang kecil. Variabel perencanaan pajak 

dapat di ukur menggunakan Indeks Eckel, untuk dapat mengetahuinya 

maka digunakan rumus seperti berikut :  

                      
     

     
 

Dimana : 

ΔI : Perubahan laba dalam satu periode 

ΔS : Perubahan penjualan dalam satu periode 

 

CV : Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi 

dengan nilai yang diharapkan. Dalam hal ini, nilai yang diharapkan 

menggunakan nilai rata-rata. 

Sehingga dapat diketahui: 

CV ΔI : Koefisien variasi untuk perubahan laba 

CV ΔS : Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

 

CV ΔI dan CV ΔS dapat dihitung sebagai berikut : 

                 
√∑        
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Dimana : 

Δx : Perubahan penghasilan bersih/laba (i) atau penjualan (S) antara 

tahun n dengan n-1 

ΔX : Rata-rata perubahan penghasilan bersih/laba (i) atau 

     penjualan(S) antara tahun n dengan n-1 

n : Tahun yang diteliti 

Laba (i) yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih 

setelah pajak. Laba bersih setelah pajak dipilih mengacu pada alasan 

bahwa return yang diperoleh investor atas investasi sahamnya 

didasarkan pada laba bersih setelah pajak. Adanya tindakan perataan 

laba ditunjukkan oleh indeks yang kurang dari satu (perata < 1). 

Dasar pengambilan keputusan, apabila Indeks Eckel ≥ 1 maka 

perusahaan melakukan perataan laba, dan apabila Indeks Eckel ≤ 1 

maka perusahaan tidak melakukan perataan laba. 

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak yang tercermin dalam 

upaya perataan laba juga menggunakan variabel dummy di mana nilai 

1 diberikan untuk perusahaan yang tidak melakukan perataan laba dan 

nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang melakukan perataan laba. 
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4. Penghindaran Pajak 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak adalah upaya tindakan perusahaan untuk 

mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. 

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan 

menggunakan rasio effective tax rates (ETR). ETR dalam penelitian ini 

hanya menggunakan model utama yang digunakan Lanis dan 

Richardson (2012), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan 

pendapatan sebelum pajak perusahaan. Rasio ETR diukur dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

    
                      

                        
 

ETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak 

penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari 

total pendapatan perusahaan sebelum pajak. 
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G. Metode Analisis Data 

Data yang nantinya didapat akan diolah dengan menggunakan software 

SPSS15.0 for Windows Evaluation Version. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan meliputi : 

1. Statistik deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2012).Analisis statistik 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik 

data dari sampel yang digungakan. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang dipakai baik atau tidak. Terdapat 4 cara untuk melakukan uji 

asumsi klasik, yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk 

memprediksi nilai variabel dependen (Y), dan untuk mengetahui 

arah dan besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap 
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variabel dependen (Y). Adapun uji regresi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

Penghindaran Pajak = a + b1CSR + b2CI + b3Perpaj + e. 

Keterangan : 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien Variabel 

CSRD  : CSR Disclosure 

CINT  : Capital Intensity 

PP  : Perencanaan Pajak 

e  : eror  (kesalahan Pengganggu) 

Dengan persamaan statistik di atas, hipotesis alternatif akan 

diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat sig dari 

hasil analisis lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian 

diterima. 

b. Koefisien determinasi (R Square). 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai 

(  ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). 
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Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. oleh 

karena penelitian ini menggunakan banyak variabel independen, 

maka penelitian ini menggunakan adjusted karena lebih tepat untuk 

mengukur seberapa jauh variabel dependen diterangkan oleh 

variabel –variabel independen. 

c. Uji F-statistik. 

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Nazaruddin dan Basuki, 2015). Setelah F garis regeresi ditemukan 

hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F tabel. Untuk 

menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan 

adalah sebesar α = 5% dengan derajat kebebasan (degree of 

freedom) df = (n-k) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah 

jumlah variabel termasuk intersep. Jika F hitung > F tabel maka hal 

ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat 

secara bersama-sama, begitupun sebaliknya (Nazaruddin dan 

Basuki, 2015). 
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d. Uji t statistik 

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

mengasumsikan variabel lain adalah konstan (Nazaruddin dan 

Basuki, 2015). Hasil pengujian terhadap t statistik adalah: 

a. Jika sig < α, t hitung > t tabel dan koefisien β positif, maka 

hipotesis diterima. 

b. Jika sig < α, t hitung > t tabel dan koefisien β negatif, maka 

hipotesis ditolak. 

 

 

 


