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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel 

lainnya. Hubungan dalam penelitian ini merupakan hubungan kausalitas (sebab 

akibat), karena salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang 

lainnya (dependen). Penelitian ini menghasilkan suatu teori yang dapat 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisis yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi perusahaan 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), karena diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut telah 

mempublikasikan informasi lebih lengkap dan mudah untuk diakses. Periode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama satu tahun, yaitu tahun 

2016.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dengan krietria sampel sebagai berikut:  

1. Perusahaan mempublikasikan annual report dan data keuangan yang 

lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2016. Alasan memilih tahun 2016 
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sebagai sampel penelitian karena tarif perpajakan yang baru berlaku pada 

tahun 2010.  

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

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

perusahaan dianggap semakin menghindari pajak; 

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 

Desember; 

4. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

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 (pajak kini) dibagi dengan pendapatan 

sebelum pajak perusahaan, sehingga rasio ETR diukur dengan perhitungan 

sebagai berikut:  
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ETR menyediakan ringkasan dasar statistik kinerja pajak yang 

digambarkan oleh jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan relatif 

terhadap laba sebelum pajak (laba kotor). 

2. Variabel Independen 

Pengukuran variabel CSR dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rasio pengungkapan CSR atau CSR disclosure. Penelitian ini 

menggunakan tabel checklist dengan indikator pengungkapan CSR yang 

mengacu pada 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.  

Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 2012 meluncurkan 

standar pelaporan keberlanjutan terbaru yang merupakan generasi ke empat, 

standar terbaru tersebut dinamakan G4. Namun, penelitian ini tidak 

menggunakan GRI G4 melainkan menggunakan standar pelaporan 

keberlanjutan GRI G3 dikarenakan perusahaan manufaktur yang melakukan 

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) kurang dari 30 

perusahaan.  

Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sebanyak 79 

item. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokan item pada check list 

dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila 

item i diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item i tidak diungkapkan 
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maka diberikan nilai 0 pada check list. Adapun rumus untuk menghitung 

CSRI sebagai berikut:  

        
∑   

  
 

CSRIj : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan j.  

∑Xij : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak 

diungkapkan.  

Nj  : jumlah item untuk perusahan j, nj ≤ 79. 

 

3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel independen yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah 

gender yang merupakan proporsi perempuan dalam dewan perusahaan 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan perusahaan, yang 

merupakan gabungan antara direksi dan komisaris. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan dari 

website perusahaan. Data tersebut adalah data laporan tahunan (annual report) 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016.  

E. Teknik Perolehan Data 

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi 

keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang 
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sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai 

tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa 

sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis 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. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang 

digunakan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk  memperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen untuk kinerja pada masing-masing perusahaan baik 

secara parsial maupun secara simultan. Sebelum melakukan uji linier 

berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna 

mendapatkan hasil yang terbaik.   

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. Apabila 

nilai residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk sampel kecil.  

Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan melakukan uji 

statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi Skewness Kurtosis (S-K). Uji S-K ini dapat dikatakan nilai 

residual terdistribusi normal apabila nilai Zskew dan Zkurt ≤ ±1.96. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.  

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji Glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregres 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas.  
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3. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dilakukan dengan metode analisis Moderated 

Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus 

regresi linier berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung 

unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Jika variabel 

gender merupakan variabel moderator, maka koefisien harus signifikan pada 

tingkat signifikansi yang ditentukan. Dalam pengujian hipotesis dilakukan 

pada uji F (simultan) dan uji T (individu). 

Adapun model persamaan pengujian hipotesis, yaitu sebagai berikut:  

ETR = a + b1 CSR + b2 GDR + b3 CSR*GDR  

Ketentuan :  

Jika variabel GDR merupakan variabel moderating, maka koefisien b3 

harus signifikan pada tingkat signifikansi yang ditentukan. 

Tabel 3.1 

Tingkat Signifikan 

 

No Hasil Uji Jenis Moderasi 

1. b2 non significant 

b3 significant 

Moderasi Murni (Pure Moderator) 

2 b2 significant 

b3 significant 

Moderasi Semu (Quasi Moderator). 

Quasi moderasi merupakan variabel 

yang memoderasi hubungan antara 

variabel independen dengan variabel 

dependen yang sekaligus menjadi 

variabel independen. 

3. b2 significant 

b3 non significant 

Prediktor Moderasi (Predictor 

Moderasi Variabel). Artinya variabel 

moderasi ini hanya berperanan 
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sebagai variabel prediktor 

(independen) dalam model hubungan 

yang dibentuk 

4. b2 non significant 

b3 non significant 

Moderasi Potensial (Homologiser 

Moderator). Artinya variabel tersebut 

potensial menjadi variabel moderasi. 

 

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R
2
) 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.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji Anova atau F test misal menghasilkan nilai F hitung dengan 

tingkat signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

ditentukan, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel Y, atau dapat dikatakan bahwa variabel X1, variabel X2, dan 

variabel moderat (interaksi antara X1 dan X2) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel Y. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Dari ke tiga variabel independen (variabel X1, variabel X1, dan 

variabel moderat) yang dimasukkan dalam regresi, jika variabel X1, variabel 
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X2, dan variabel moderat (interaksi antara X1 dan X2) memberikan nilai 

koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 

secara individual berpengaruh terhadap variabel Y, sedangkan X2 adalah 

variabel moderating. Jika variabel X1 dan variabel moderat mempunyai 

tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh terhadap 

variabel Y dan variabel X2 bukan merupakan variabel moderating. 

 


