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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian explanatory. Penelitian explanatory menurut Zulganef (2018:9) 

adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang 

menjelaskan suatu fenomena tertentu. 

Metode explanatory dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak, serta 

menguji apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. 

4.1.1 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Perusahaan 

Manufaktur. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018. 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:5) unit analisis dapat berupa 

orang (manusia), organisasi, peristiwa, dan berbagai hal lainnya yang menjadi 

perhatian dalam kegiatan penelitian. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan studi kepustakaan untuk 

mempelajari teori-teori, pendapat-pendapat, serta hasil penelitian yang 

dikemukakan oleh para ahli, yang dihimpun dari buku, jurnal, dan naskah 

yang tidak dipublikasikan serta laporan yang dijadikan sebagai landasan 

teoritis. 

4.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak 

mendapatkan ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 
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1 (satu) bulan pengumpulan data dan tabulasi, 1 (satu) bulan pengolahan data 

dan 2 (dua) bulan meliputi penyajian dalam bentuk skripsi. 

4.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif, yang berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang dipublikasikan melalui situs www.idx.co.id periode 2016-2018.  

4.3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:53) populasi adalah kelompok 

orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini 

(berdasarkan statistik sampel). 

Populasi dalam penelitian ini berupa keseluruhan perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdafar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2016-2018. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 berjumlah 56 perusahaan. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:101) sampel adalah bagian dari 

populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan 

kata lain, yang membentuk sampel hanyalah beberapa elemen populasi saja, 

bukan seluruh elemen. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:110) purposive 

sampling merupakan seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena 

peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki 

informasi atau karakteristik yang sesuai dengan keperluan penelitiannya. 

Secara umum, karakteristik yang digunakan untuk memilih sampel 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang berada pada papan 

pencatatan utama. Pemilihan papan pencatatan utama atas dasar 

pertimbangan bahwa perusahaan yang berada pada papan pencatatan utama 
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merupakan perusahaan yang memiliki total aset lebih dari 200 Milyar. 

Jumlah aset perusahaan berpengaruh terhadap perhitungan variabel 

profitabilitas dan leverage yang merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini. 

2. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mempublikasikan 

laporan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (2016-

2018) melalui situs www.idx.co.id. 

3. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak mengalami 

kerugian selama tahun 2016-2018. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan. 

4. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang memiliki nilai ETR 

antara 0-1, apabila nilai ETR mendekati 0 maka perusahaan dianggap 

semakin agresif terhadap pajak. 

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 

Pelanggaran Kriteria: 

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak 

berada pada papan pencatatan utama 

2. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak 

melaporkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut 

2016-2018 

3. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 

mengalami kerugian selama tahun 2016-2018 

4. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak 

memiliki nilai ETR antara 0-1 

56 

 

(26) 

 

(9) 

 

 

(5) 

 

(0) 

 

Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel 16 

Sumber: idx.co.id (data diolah kembali) 
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Tabel 4.1 menunjukan bahwa dari 56 perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-

2018, yakni hanya sebanyak 16 perusahaan saja yang terpilih sebagai sampel 

penelitian. Total pengamatan yang dilakukan untuk periode 2016-2018 

diperoleh sebanyak 48 pengamatan. Daftar sampel penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

2 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

4 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

5 GGRM Gudang Garam Tbk. 

6 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 

9 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

10 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

11 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

12 TCID Mandom Indonesia Tbk. 

13 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 

14 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Tra 

15 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

16 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 

Sumber: idx.co.id (data diolah kembali) 
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4.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tinjauan literatur, guna mendapatkan data dan informasi. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2017:54), tinjauan literature adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari teori-teori, pendapat-

pendapat, serta hasil penelitian yang dikemukakan dari para ahli, yang 

dihimpun berasal dari buku teks, jurnal, naskah yang tidak dipublikasikan 

serta laporan yang dijadikan sebagai landasan teoritis. 

2. Studi Internet (Internet Research) 

Studi internet dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui situs 

internet www.idx.co.id, yang merupakan situs penyedia informasi 

perusahaan yang bersifat go public dan situs lainnya yang terkait dengan 

penelitian guna memperoleh tambahan literature ataupun data relevan yang 

dibutuhkan. 

4.5 Keabsahan Data 

4.5.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2019:175) validitas adalah adanya kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

4.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2019:176) menyatakan bahwa uji 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat 

dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan gabungan keduanya. 

Secara internal reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-

butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. 
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4.6 Instrumen Penelitian 

4.6.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen 

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:42) variabel independen sering 

disebut variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai (variance) pada variabel 

independen dapat menyebabkan perubahan nilai variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas dan  

Leverage. 

2. Variabel Dependen 

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:42) variabel dependen sering 

disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dengan kata lain, besaran nilai variabel dependen dipengaruhi 

oleh perubahan nilai variabel independen. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Agresivitas Pajak. 

4.6.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:52) mendefinisikan variabel 

secara operasional adalah menggambarkan/mendeskripsikan variabel 

penelitian sedemikian rupa, sehingga variabel tersebut bersifat: spesifik (tidak 

berinterpretasi ganda), terukur (observable atau measurable). Operasional 

akan mencakup penjelasan tentang nama variabel; definisi variabel 

berdasarkan konsep/maksud penelitian; hasil pengukuran/kategori; skala 

pengukuran. 

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:90) operasionalisasi variabel 

dilakukan dengan cara mengamati dimensi, sisi-sisi, ciri-ciri perilaku dari 

suatu konsep, kemudian menterjemahkan dalam elemen-elemen yang dapat 

diobservasi dan diukur agar dapat dibuat atau dikembangkan indeks 

pengukuran konsep tersebut 
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Tabel 4.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Definisi 

Variabel 
Indikator Skala 

Profitabilitas 

(X1) 

Rasio 

profitabilitas 

adalah rasio yang 

menunjukan 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan. 

Secara umum 

dapat dikatakan 

bahwa semakin 

besar angka rasio 

ini maka 

perusahaan 

semakin 

profitable, dan 

semakin kecil 

angka rasio ini 

menunjukan 

perusahaan 

semakin tidak 

profitable. 

(Anwar, 

2019:176) 

Rasio Return on Asset (ROA) 

 

    
                  

            
 

 

(Hantono, 2018:11) 

Rasio 
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Tabel 4.3 (Lanjutan) 

Variabel 
Definisi 

Variabel 
Indikator Skala 

Leverage 

(X2) 

Leverage adalah 

rasio yang 

menunjukkan 

penggunaan 

utang dan 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

membayar utang 

(Anwar, 

2019:175) 

Rasio Debt to Asset Ratio (DAR) 

 

    
            

          
 

 

(Kasmir, 2017:122) 

Rasio 

Agresivitas 

Pajak (Y) 

Agresivitas 

Pajak adalah 

suatu tindakan 

merekayasa 

pendapatan kena 

pajak baik legal 

(tax avoidance) 

atua ilegal (tax 

evasion) 

(Adrianto dan 

Fadjar, 

2017:863) 

Effective Tax Rates (ETR) 

1.  Beban Pajak Penghasilan 

2. Pendapatan Sebelum Pajak. 

 

    
                       

                        
 

 

(Adrianto dan Fadjar, 2017:866) 

Rasio 

4.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:19) tujuan analisis data dan 

interpretasi, yaitu untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan 
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pada langkah penelitian sebelumnya, sehingga hasil analisis data dan 

interpretasinya, dapat dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan serta 

rekomendasi bagi pengguna. 

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa 

perangkat lunak statistik yang dikenal dengan E-Views ver 10. Sedangkan 

teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari 

tiap-tiap koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen 

menggunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. 

4.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dihasilkan meliputi rata-rata (mean), median, 

minimum, maksimum, standar deviasi, skewness dan kurtosis (Ghozali 

2017:31). 

Dalam penelitian ini, penulis akan medeskripsikan kondisi variabel 

Profitabilitas, Leverage dan Agresivitas Pajak. 

4.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi 

linier, yaitu penaksiran tidak bisa dan terbaik atau sering disingkat BLUE 

(Best Liner Unbias Estimate). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar 

kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, 

uji multikolinieritas (untuk regresi berganda), uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi. 

4.7.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2017:145), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t adan F mengasumsikan bahwa 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka 

hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil. 

4.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel 
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independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen (Ghozali, 2017:71). 

4.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Asumsi klasik ke-4 dari classical linear regression model adalah 

nilai residual atau error dalam model regresi adalah homokedastisitas atau 

memiliki varian (variance) yang sama. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2017:85). 

4.7.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelalsi betujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali, 2017:121). 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah uji durbin-watson (DW Test). Uji durbin Watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) 

dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak 

ada variabel lag diantara variabel bebas (Ghozali, 2017:121). 

4.7.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Menurut Edison (2018:202), menyatakan bahwa analisis regresi linier 

adalah analisis peramalan yang didasarkan hukum kausalistik atau hukum 

sebab akibat. Penetapan hubungan asosiatif didasarkan teori yang menyatakan 

bahwa variabel akibat atau variabel fenomena (variabel Y) diduga disebabkan 

variabel prediktor (variabel X) secara langsung atau linier. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel 

dependen, sehingga analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi 

linear berganda dengan data panel. Menurut Ghozali (2017:53) regresi linear 
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berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen. 

Data panel adalah gabungan data cross section dan time series, regresi 

dengan menggunakan data panel disebut regresi data panel. Pengujian ini 

untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda data panel yang 

digunakan layak, agar pengujian hipotesis layak digunakan. Pengujian ini 

menggunakan bantuan software Eviews 10. 

4.7.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan program komputer E-Views 

menggunakan alat analisis statistka uji t-Statistik dan uji f-Statistik.  

4.7.4.1 Uji t-Statistik 

Menurut Ghozali (2017:57) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. 

Menurut Edison (2018:210) uji t digunakan untuk pengujian hipotesis 

secara partial. Pengujian dapat dilakukan setelah level signifikansi terpenuhi 

dengan menggunakan uji t dengan beberapa ketentuan. 

Uji t-statistik dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai 

probabilitasnya < 0.05 maka Ho ditolak, dengan kata lain menerima hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian akan menghasilkan dua 

kesimpulan : 

1.    akan ditolak jika t-statistik < 0,05 atau         >        

2.    akan diterima jika t-statistik > 0,05 atau         <        

Nilai dari        dicari dengan menggunakan rumus 

 

         

Keterangan: 

n = Jumlah observasi 

k = Variabel independen 
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4.7.4.2 Uji F-Statistik 

Menurut Ghozali (2017:56) uji f statistik pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

dependen. 

Uji f-statistik dapat dilihat dari nilai probabilitasnya, apabila nilai 

probabilitasnya < 0.05 maka Ho ditolak, dengan kata lain menerima hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Sehingga dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Apabila probabilitas (f-statitik) < 0,05 maka variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Apabila probabilitas (f-statistik) > 0,05 maka variabel independen secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4.7.5 Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Edison (2018:212), menyatakan bahwa koefesien determinasi 

menunjukan model yang dapat menerangkan variabel-variabel independen 

yang dapat memberikan informasi dan berkontribusi dalam memprediksi 

variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah nilai Adjusted R 

Square (  ). 

Menurut Ghozali (2017:55), menyatakan bahwa koefisien determinasi 

(  ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah 

antara nol sampai 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. Perhitungan koefisien determinasi menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

Kd = Koefisien determinasi 

   = Nilai koefisien korelasi 

4.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah:  

1. Melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.  

2. Melakukan pengkajian data  yang dibutuhkan, yaitu mengenai jenis data 

yang dibutuhkan, ketersediaan data, cara memperoleh data dan gambaran 

cara mengolah data.  

3. Mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab 

persoalan penelitian dan memperkaya literature untuk menunjang data 

kuantitatif yang diperoleh. 

4. Mengolah keseluruhan data yang telah terkumpul serta menguji keabsahan 

data. 

5. Melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. 

 


