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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel 

lainnya. Pada penelitian ini peneliti akan menguji hubungan antara board diversity 

dan corporate governance terhadap pengungkapan CSR dan hubungan 

pengungkapan CSR terhadap agresivitas pahak di Indonesia 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Alasan memilih 

perusahaan manufaktur sebagai sampel perusahaan adalah :  

1. Permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga 

diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di 

Indonesia; 

2. 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 pada kereteria tertentu. 

Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara purposive sampling 

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Pradnyadari (2015) yaitu sebagai 

berikut :    
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1. Perusahaan mempublikasikan annual report dan data keuangan yang 

lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2015. Alasan memilih tahun 2015 

sebagai sampel penelitian karena tarif perpajakan yang baru berlaku pada 

tahun 2010. Penelitian ini dimulai pada tahun 2016, sehingga data yang 

sudah tersedia secara lengkap adalah data laporan keuangan dan annual 

report perusahaan sampai tahun 2015, oleh karena itu penelitian ini 

mengambil sampel perusahaan manufaktur selama tahun 2015; 

2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2015. 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 menyajikan pengungkapan CSR dalam annual report; 

7. Variabel-variabel yang diteliti tersedia dengan lengkap dalam laporan 

tahunan 2015. 
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C. Definisi Operasonal dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini peneliti melakukan dua kali pengujian yaitu pengujian 

yang pertama untuk menguji pengaruh board diversity dan corporate governance 

terhadap pengungkapan CSR dan pengujian yang kedua untuk menguji pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Dalam definisi 

operasional ini akan dibagi dalam dua jenis pengujian sehingga jenis variabel 

dependen maupun variabel independennya menyesuaikan dengan pengujian yang 

akan dilakukan. Pengujian yang pertama adalah untuk menguji pengaruh board 

diversity dan corporate governance terhadap pengungkapan CSR, sehingga 

variabel dependennya adalah pengungkapan CSR dan variabel independennya 

adalah board diversity dan corporate governance. 

Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR menggunakan indikator Global 

Reporting Initiative. Indeks GRI yang sesuai dengan konsisi di Indonesia 

sesuai dengan peraturan BAPEPAM, terdapat 79 item pengungkapan yang 

terdiri atas 6 kategori yang terdiri dari kategori kinerja ekonomi (9 item), 

kategori kinerja lingkungan (30 item), kategori ketenagakerjaan (14 item), 

kategori Hak Asasi Manusia (9item), kategori masyarakat (8 item), dan 

kategori tanggung jawab produk (9 item).  

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada check list 

dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan 
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maka diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 

pada check list. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh 

perusahaan dalam laporan tahunan, serta mencocokkan pada check list, hasil 

pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung 

indeksnya dengan proksi CSRI dengan rumus : 

CSRIj = 
∑ Xyi

ni
 

CSRI : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan     

perusahaan i.  

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

diungkapkan.  

ni        :  jumlah item untuk perusahan i, ni ≤ 79. 

Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel independenya adalah Board 

Diversity dan Corporate Governance. 

Board Diversity 

Board Diversity atau persebaran komisaris dapat diukur melalui 

keberagaman pengalaman, ketrampilan, pengetahuan dan perspektif yang 

akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan bisnis 

perusahaan. Pada penelitian ini diukur dengan  ukuran dewan komisaris, 

dewan komisaris wanita, masa jabatan dewan komisaris dan independensi 

dewan komisaris yang tersedia dalam laporan tahunan. 
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Corporate Governance 

Perspektif Stakeholder Theory menjelaskan peran perusahaan dalam 

hubungannya dengan sekumpulan stakeholder, dan untuk dapat memenuhi 

kepentingan stakeholder harus berhadapan perbedaan kepentingan di antara 

stakeholder. Corporate Governance mengatur kesetaraan hubungan di 

antara stakeholder sehingga perusahaan tidak hanya mengutamakan 

kepentingan stakeholder saja tetapi diharapkan mampu menyetarakan 

beragam kepentingan stakeholder dan menjamin keberlangsungan 

perusahaan jangka panjang.  

CG dapat diukur melalui corporate governance index sesuai dengan 

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) yang 

terdiri hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap pemegang 

saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi dan 

pertanggung jawaban dewan komisaris. 

Pengujian yang kedua ialah untuk menguji penguruh pengungkapan 

CSR terhadap agresivitas pajak di Indonesia, sehingga variabel 

dependennya adalah agresivitas pajak dan variabel independennya adalah 

pengungkapan CSR. 

Variabel  Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan untuk 

meminimalkan beban pajak yang berifat legal (tax aviodance) maupun secara 
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ilegal (tax evasion) yang dibayarkan kepada pemerintah. Penelitian ini dalam 

pengukuran agresifitas pajak menggunakan 1 proksi yang mengacu pada 

penelitian Lanis dan Richardson (2011), yaitu Effective  Tax Rates (ETR) 

yang dihitung dari : 

   ETR = 
Beban pajak penghasilan

Pendapatan sebelum pajak
 

ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang 

dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang 

diperoleh perusahaan.  

Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel independenya adalah Corporate 

Social Responsibility.  

Pengungkapan CSR menggunakan indikator Global Reporting 

Initiative. Indikator GRI yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di 

Indonesia sesuai dengan yang telah ditentukan BAPEPAM, terdapat 79 item 

pengungkapan yang terdiri atas 6 kategori yang terdiri dari kategori kinerja 

ekonomi (9 item), kategori kinerja lingkungan (30 item), kategori 

ketenagakerjaan (14 item), kategori Hak Asasi Manusia (9item), kategori 

masyarakat (8 item), dan kategori tanggung jawab produk (9 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 yang diungkapkan oleh 
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perusahaan dalam laporan tahunan, serta mencocokkan pada check list, hasil 

pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung 

indeksnya dengan proksi CSRI dengan rumus : 

CSRIj = 
∑ Xyi

ni
 

CSRI  : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan     

perusahaan i.  

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

diungkapkan.  

ni        :  jumlah item untuk perusahan i, ni ≤ 79. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan data sekunder, dan 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 

2015 dan didokumentasikan dalam www.idx.co.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

dokumentasi dengan  mengumpulkan data sekunder yang berasal dari sumber 

yang sudah ada ( annual report perusahaan yang telah terdaftar di BEI tahun 

2015). 

 

 

http://www.idx.co.id/
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS dengan 

WarpPLS 3.0. Berikut ini adalah tahapan dalam menganalisis data: 

1. Mengukur variabel board diversity dengan indikator: 

a. Ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan 

komisaris dalam board member. 

b. Dewan komisaris wanita diukur dengan jumlah komisaris wanita 

dalam board room. 

c. Masa jabatan dewan komisaris diukur dengan rata-rata jumlah 

tahun masa kerja dewan komisaris dalam board members 

perusahaan. 

d. Independensi dewan komisaris diukur dengan proporsi dewan 

komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris 

perusahaan. 

2. Mengukur variabel corporate governance dengan menggunakan 

corporate governance index yang terdiri dari hak pemegang saham, 

kesetaraan perlakuan pemegang saham, peran pemangku kepentingan, 

pengungkapan dan transparansi serta tamggung jawab dewan 

komisaris dengan menggunakan indeks indikator OECD. 

3. Mengukur variabel Corporate Social Responsibility sesuai dengan 

indeks GRI dengan indikator kinerja ekonomi, lingkungan, 

ketenagakerjaan, HAM, kemasyarakatan dan tanggung jawab produk . 
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4. Mengukur variabel agresivitas pajak dengan menggunakan rumus 

ETR yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan 

sebelum pajak. 

5. Analisis data dilakukan dengan  analisis SEM-Partial Least Square 

(PLS) dengan WarpPLS 3.0. 

PLS adalah metode penyelesaian structural equation modeling 

(SEM) yang dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat 

dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. Pemilihan metode 

PLS juga didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini 

terdapat  dua variabel laten yang dibentuk dengan indikator formative, 

dan bukan reflektif. Dalam PLS Path Modeling terdapat dua model 

yaitu outer model dan inner model.  

Tahapan dalam menghitung algoritma untuk model SEM-PLS di 

atas adalah : 

a. Tahap pertama menilai outer model atau measurement model. 

Oleh karena itu variabel laten dalam penelitian ini memiliki 

konstruk formative, pengujian terhadap outer model dilakukan 

dengan evaluasi kelayakan pengukuran variabel laten formatif 

menggunakan dua kriteria yaitu: bobot (weight) dalam hal ini 

nilai APC dan ARS harus signifikan ρ kurang dari 0,05 dan nilai 

VIF kurang dari 3,3 (Ratmono, 2013). Setelah itu model 

dikatakan fit dan siap untuk melakukan tahap berikutnya yaitu 

menilai inner model. 
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b. Tahap kedua menilai inner model atau structural model. Dalam 

menilai model dengan PLS yaitu melihat R-square untuk setiap 

variabel laten dependen. Perubahan yang terjadi pada nilai R-

square dapat digunakan dalam menilai pengaruh variabel laten 

independen terhadap variabel laten dependen. Di samping melihat 

nilai R-Square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Full 

collinearity VIF  dan Q-Square predictuve relevance. Full 

collinearity VIF merupakan hasil pengujian  kolinearitas  penuh 

yang meliputi  multikoliearitas vertikal, lateral dan common 

method bias, sedangkan Q-Square predictuve relevance digunakan 

untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh 

model dan juga estimasi parameternya. Nilai Full collinearity VIF 

harus di bawah 3.3 (Sholihin dan Ratmono, 2013) untuk setiap 

variabel laten  agar tidak ada masalah multikoliearitas vertikal, 

lateral dan common method bias. Nilai Q-Squre predictive 

relevance lebih dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai 

predictive relevance, sedangkan nilai Q-Square predictive 

relevance kurang dari 0 menunjukkan bahwa model kurang 

memiliki predictive relevance (Ghozali, 2011). 

 

 

 


