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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 

asosiatif. Ulum dan Juanda (2018), penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang 

lain, hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi) maupun hubungan kausalitas 

(sebab akibat). Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait hubungan antara variabel 

mengenai dewan direksi wanita, dewan komisaris wanita dan komite audit dengan 

variabel lain yaitu agresivitas pajak.  

3.2 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang

lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

selama periode 2016-2017.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel berdasarkan pertimbangan atau ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan
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tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan dalam periode 2016-2017 telah mempublikasi laporan 

keuangannya. 

2. Laporan keuangan terpublikasi dalam mata uang rupiah. 

3. Dalam 5 periode terakhir perusahaan tidak mengalami kerugiaan. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan 

cara menetapkan keinginan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. 

Variabel penelitian dari penelitian yang akan diteliti adalah agresivitas pajak 

sebagai variabel dependen (Y), dewan direksi wanita (X1), dewan komisaris wanita 

(X2) dan komite audit (X3 )sebagai variabel independen (X). 

X1: Dewan direksi wanita, yaitu ditujukan untuk menilai keberadaan wanita 

dalam struktur direksi perusahaan. Dewan wanita diproksikan dengan diversifikasi 

gender dalam anggota dewan. Indikator ini merujuk pada penelitian Anggraeni dan 

Djakman (2017) yaitu:  

Diversifikasi gender dalam anggota dewan diproksikan untuk feminisme dewan 

ini. 

𝐺𝐷𝐷𝐼𝑅 =
𝑊𝐷𝐼𝑅

SUMDIR
 

Keterangan: 
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GD_DIR : Diversifikasi gender pada direksi perusahaan 

W_DIR : Jumlah wanita dalam direksi perusahaan 

SUM_DIR : Jumlah anggota direksi perusahaan 

X2: Dewan Komisaris Wanita, variabel ini ditujukan untuk menilai keberadaan 

wanita dalam struktur komisaris perusahaan, variabel ini  merujuk pada penelitian yang 

sama dengan X1 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Djakman (2017) 

yaitu: 

Diversifikasi gender dalam anggota dewan diproksikan untuk variabel ini: 

𝐺𝐷𝐷𝐼𝑅 =
𝑊𝐷𝐼𝑅

SUMDIR
 

Keterangan: 

GD_DIR : Diversifikasi gender pada direksi perusahaan 

W_DIR : Jumlah wanita dalam komisaris perusahaan 

SUM_DIR : Jumlah anggota komisaris perusahaan 

X3: Komite Audit, variabel ini bertujuan untuk menilai keberadaan komite audit 

dalam suatu perusahaan. Peneliti menilai keberadaan komite audit melalui 

pengungkapan komite audit dalam laporan tahunan berupa laporan komite audit, dan 

terdapat opsi lain yaitu dengan melihat struktur organisasi perusahaan. Pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat apabila anggota komite audit 
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kurang dari 3 maka di skor 1, apabila 3 maka di skor 2 apabila lebih dari 3 maka di 

berikan skor 4. 

Y: Agresivitas Pajak, variabel ini ditujukan untuk menilai tindakan perusahaan 

yang bertujuan untuk mengurangkan penghasilan kena pajak. Pengukuran yang 

digunakan untuk variabel agresivitas pajak yaitu:  

Effective Tax Rates =  

Beban Pajak Total

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melaui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dengan teknik 

dokumentasi. Data tersebut berupa data laporan keuangan (anual report) selama 

periode penelitian yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari: 

1. Indonesian Capital Market Directory (ICMD) untuk memperoleh daftar nama 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2016-2017. 

2. Untuk Memperoleh data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang 

diperlukan di akses dari www.idx.co.id 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Teknik Perolehan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data di basis data. Data 

dikumpulkan memalui dokumentasi dari sumber data. Laporan keuangan perusahaan 

yang terlisting di download. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yang didapat dari 

laporan keuangan sampel perusahaan pada tahun 2016-2017, yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan dasar-dasar teoritis dari landasan teori yang sudah ada. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan software SPSS.  

Dalam penelitian ini dilakukan 4 pengujian yaitu (1) Statistik Deskriptif, (2) Uji 

Regresi Linear Berganda,(3) uji F (4) uji T (5) Uji Asumsi Klasik meliputi uji 

multikolonieritas, uji heteroskidastisitas, dan uji autokorelasi. 

Teknik dan tahapan analisis data pada penelitian ini yaitu: 

1. Mencari dan mengolah data agresivitas pajak, dewan direksi wanita, dewan 

komisaris wanita dan komite audit menggunakan software Microsoft Excel.  

2. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

mengenai variabel variabel penelitian. Dengan melakukan uji statistik 
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deskriptif, akan memperoleh gambaran variabel secara umum meliputi nilai 

mean, median, maximum, minimum, serta standar deviasi. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas, Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov – 

Smimov  satu  arah  atau  analisis  grafis.  Dasar  pengambilan  keputusan 

normal atau tidaknya data yang diolah adalah sebagai berikut: 

Jika signifikan > 0,05 berarti residual berdistribusi normal 

Jika signifikan < 0,05 berrati residual tidak berdistribusi normal 

b. Uji Multikolineritas, Pengujian multikolinearitas diuji dengan 

menggunakan nilai VIF dan Tolerance dari model regresi. Model 

regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 

10,00 dan Tolerance > 0,10. 

c. Uji Autokorelasi, Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan metode Durbin-Watson. Apabila nilai DW lebih besar 

dari nilai dU dan lebih kecil dari nilai 4-dU maka tidak terdapat 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedasitas, Pengujian heterokedasitas dilakukan dengan 

melihat grafik plot antara nilai variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Dalam melakukan uji ini ketika grafik scatterplot 

tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 
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baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dikatakan 

tidak ada heterokedasitas. 

4. Analisis Regresi linear berganda 

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan 

amtara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel 

independen lebih dari satu. Model matematis dalam linear berganda pada 

penelitian ini yaitu: 

TA= α + β1 DDW + β2 DKW + β3 KA +  €. 

Keterangan: 

TA : Tax Agressiveness 

DDW : Dewan Direksi Wanita  

DKW : Dewan Komisaris Wanita 

KA : Komite Audit  

Α : Konstanta  

Β : koefisien regresi  

€ : Error term 

5. Uji Koefisien Determinasi. 

Tahap analisis ini bertujuan untuk menentukan proporsi dalam variabel 

dependen (dewan direksi wanita, dewan komisaris wanita dan komite audit) 

yang diterangkan dalam variabel bebas (agresivitas pajak). Karena analisis 

yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah 

Adjusted R Square. 
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6. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen  secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Signifikan berarti 

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam 

tabel ANOVA dalam kolom sig. Dalam penelitian ini  untuk taraf signifikansi 

menggunakan 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

7. Uji t 

Tahap Uji t digunakan untuk menguji secara parsial terhadap masing-masing 

variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance).  Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 


