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BAB IV 

METODE PENELITIAN  

4.1 Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan  

Eksplanatori. Nuryaman dan Christina (2015:6), menjelaskan mengenai 

deskriptif sebagai berikut: 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian tujuannya untuk memperoleh 

deskripsi atau gambaran tentang karakteristik tertentu (variable 

tertentu) dari suatu subjek yang sedang menjadi perhatian dalam 

kegiatan penelitian tersebut. Berapa jumlah variabel penelitiannya, 

akan tergantung pada karakteristik apa saja yang perlu 

dideskripsikan.” 

Metode eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan atau membuktikan 

bagaimana hubungan antar variabel penelitian. Hubungan tersebut dapat 

berbentuk: korelasional, kausalitas (sebab akibat) (Nuryaman dan Veronica, 

2015:6).  

Metode penelitian deskriptif dan eksplanatori dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak serta menguji 

hipotesis apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2018. Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan 

untuk penelitian mulai dari penyusunan perencanaan proposal penelitian 

sampai pada menggandakan laporan hasil penelitian. Penelitian terhadap 

permasalahan yang telah dirumuskan di depan kemudian dibuat rentang waktu 

untuk mempermudah secara teknisnya.   

4.3 Data dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto,2014:172).Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan pertambangan 
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tahun 2016-2018. Pengertian data sekunder adalah data yang tersedia dan 

dibuat oleh pihak tertentu dalam dokumen, dan mengenai variabel lainnya 

terdapat pada laporan yang tersedia di perusahaan (Nuryaman dan Veronica, 

2015:79). Data yang dperoleh antara lain: 

1. Data laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018 yang bersumber 

dari situs resmi www.idx.co.id 

2. Data perusahaan-perusahaan pertambangan dari tahun 2016-2018 

yang bersumber dari situs resmi www.sahamok.com 

4.3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2018) 

Objek penelitian ini adalah Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak pada laporan keuangan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018 

4.3.2 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang 

ingin peneliti investasi (Sekaran,2017:53). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 41 

perusahaan. 

4.3.3 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2018:127). Sampel dapat menjadi perwakilan dari 

satu populasi yang dapat menjelaskan sifat dan ciri-ciri suatu populasi 

(Edison,2018:102). Teknik pengambilan sampel menggunakan menggunakan 

Purposive Judgement Sampling. Purposive Judgement Sampling merupakan 

pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan pemilihan sampel sesuai 

dengan posisinya sebagai sumber informasi. Teknik Purposive Judgement 
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Sampling sampel tidak dihitung menggunakan rumus, tetapi didasarkan 

pertimbangan kriteria sampel dari populasi penelitian (Edison, 2018:135). 

Proses untuk mengambil sampelnya harus menetapkan terlebih dahulu kriteria, 

jenis, ciri-ciri individu/perusahaan yang akan dijadikan populasi. Berikut 

adalah kriteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini : 

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016-2018 

2. Perusahaan Pertambangan tersebut menerbitkan laporan tahunan 

dari tahun 2016-2018 

3. Perusahaan Pertambangan tersebut tidak mengalami kerugian 

selama tahun 2016-2018 

4. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan pre tax income selalu positif dalam masa periode 

2016-2018 

Adapun jumlah sampel perusahaan yang masuk kedalam kriteria 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Kriteria Penentuan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 
1 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2018 
41 

2 Perusahaan Pertambangan yang melaporkan data 
tidak lengkap 

(13) 

3 Perusahaan Pertambangan yang mengalami 
kerugian selama tahun 2014-2018 

(12) 

4 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan pre tax income selalu 
positif dalam masa periode 2014-2018 

(4) 

 Total Perusahaan 12 
 Tahun Pengamatan (2016-2018) 3 
 Total sampel penelitian 36 

 Sumber : Bursa Efek Indonesia, data diolah (2019) 

Berdasarkan Kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 12 Perusahaan. Total pengamatan yang dilakukan untuk 
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periode 2016-2018 diperoleh sebanyak 36 sampel. Sampel penelitian dapat 

dilihat dalam tabel yang disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk  

2 BYAN Bayan Resources Tbk 

3 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

4 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

5 HRUM Harum Energy Tbk 

6 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

7 MYOH Samindo Resources Tbk 

8 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 

9 ELSA Elnusa Tbk. 

10 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 

11 ANTM Aneka Tambang Tbk 

12 TINS Timah Tbk 

 Sumber: Saham.ok (data diolah,2019) 

4.3.4 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan sesuatu yang dapat berupa orang, benda atau 

subjek lainnya yang dijadikan suatu pengukuran data, atau agregasi data dalam 

penelitian (Nuryaman dan Veronica,2015:86). Unit analisis pada penelitian ini 

adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

4.4.1  Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah data yang 

terdiri dari kombinasi data time series (runtut waktu) dan cross section (seleksi 

hilang) dengan kata lain data panel terdiri dari data beberapa objek dan 

meliputi beberapa waktu (Nuyanto dan Pambuko,2018:6) 
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4.4.2 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan berasal dari laporan yang 

telah diterbitkan atau telah dipublikasikan oleh lembaga, organisasi, 

perusahaan berupa laporan perusahaan, dokumen-dokumen, publikasi 

pemerintah, analisis industri, media masa, website, internet, dll 

(Edison,2018:95). Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan berasal 

dari laporan keuangan yang telah diterbitkan atau telah dipublikasikan oleh 

Lembaga, organisasi, analisis industri, media masa, website, internet, dll. 

(Edison,2018:95). Data yang digunakan dalam penelitan ini merupakan data 

laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang diperoleh dari website IDX (www.idx.co.id) dengan 

periode tahun 2016-2018. 

4.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Nazir (2014:153) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah 

prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Dari pengertian tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu studi dokumenter,studi pustaka dan Riset Online. 

1. Studi Dokumenter 

Studi Dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 

(2014:274). 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca 

sumber bacaan seperti buku teks sampai dengan surat kabar. Dalam 

penelitian ilmiah, selain dari buku referensi, digunakan juga 

sumber-sumber berikut: Buku teks, Jurnal, Periodical, Yearbook, 

Buletin, Annual review, Recent advance. (Nazir,2014:90) 

3. Riset Online (Online Research) 
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Riset Online merupakan data yang telah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Beberapa sumbernya yaitu 

publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan , data yang 

tersedia dari penelitian sebelumnya,data online, situs web dan 

internet (Sekaran, 2006:77) 

4.5 Operasional Penelitian  

(Nuryaman dan Veronica, 2015:41) menjelaskan variabel adalah 

karakteristik yang melekat pada orang, benda, atau subjek lainnya (unit 

analisis), yang jika diukur karakteristik tersebut nilainya dapat bervariasi atau 

dapat berbeda antar subjek satu dengan lainnya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas 

diantranya Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas 

dan satu variabel terikat yaitu Agresivitas Pajak. penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

uraian di atas, maka berikut adalah definisi dari masing-masing variabel yang 

terdapat pada penelitian ini: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Nuryaman dan Veronica (2015:42) mendefinisikan variabel bebas 

adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat 

(dependent). Dengan kata lain, perubahan nilai (variance) pada 

variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai variabel 

dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yang 

diteliti yaitu pengungkapan Corporate Social Responsibility (X1), 

dan Profitabilitas (X2) Variabel bebas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Elkington (1977) dalam buku Ghozali dan Chariri (2014:430) 

pengungkapan Corporate Social Reponsibility adalah proses 

yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan 
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pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan 

lingkungan. 

 Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur 

variabel ini adalah indikator CSRDi menurut Global Reporting 

Initiative (GRI), yaitu: 

CSRDi =
∑𝑋𝑦𝑖

ni
 

 Keterangan:  

 CSRDi =  Indeks luas pengungkapan CSR  

∑Xyi = Nilai 1 = Jika item y diungkapkan; 0 = Jika item y 

tidak  diungkapkan. 

ni = 91 pengungkapan (GRI 4.0)  

b. Profitabilitas  

Suad Husnan (2015:76) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

profitabilitas adalah Rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

penjualnnya  dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas 

yang dimilikinya. Kemampuan menghasilkan laba dari 

penjualan bila berbeda untuk perusahaan dengan bisnis yang 

berbeda. 

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur 

variabel ini adalah indikator Return On Assets  menurut Suad 

Husnan (2015:78), yaitu: 

ROA =
Laba Setelah Pajak

Total Asset
 x 100% 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Nuryaman dan Veronica (2015:42) mendefinisikan variabel terikat 

adalah variabel variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(independent). Dengan kata lain besaran nilai variabel terikat 

dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah 

agresivitas pajak. menurut Robert H. Anderson dalam siti kurnia 
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(2010:146) penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak 

yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. 

pengukuran agresivitas pajak menggunakan ETR meurut Lanis dan 

Richardson (2012:91)  yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan 

laba sebelum pajak. 

ETR =
Beban Pajak Penghasillan

Laba Sebelum Pajak
 

Tabel 4.3 
Operasionalisai Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Variabel Pengertian Indikator skala 
Pengungkapan 

Corporate Social 
Responsibility 

(X1) 
CSRI 

Proses yang digunakan oleh perusahaan 
untuk mengungkapkan informasi 
berkaitan dengan kegiatan perusahaan 
dan pengaruhnya terhadap kondisi 
sosial masyarakat dan lingkungan 
(Ghozali dan Chariri,2014:430). 

 ∑Xyi 
 ni 

Rasio 

Profitabilitas 
(X2) 
ROA 

Rasio yang dimaksudkan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba dari 
penjualannya dari aset-aset yang 
dimilikinya, atau dari ekuitas yang 
dimlikinya. Kemampuan menghasilkan 
laba dari penjualan bila berbeda untuk 
perusahaan dengan bisnis yang berbeda 
(Suad Husnan,2015:76). 

 Laba setelah 
pajak, 

 Total Aset 
 
 
 
 
 
 

Rasio 

Agresivitas Pajak (Y) 
ETR 

Cara mengurangi pajak yang masih 
dalam batas ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dan 
dapat dibenarkan terutama melalui 
perencanaan pajak (siti 
kurnia,2010:146) 

 Beban Pajak 
Penghasilan 

 Laba 
sebelum 
pajak 

Rasio 
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4.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah  

mengelopokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik 

analisis data dalam peneliatian kuantitatif menggunakan statistik (Sugiyono, 

2018:207). 

Sehingga peneliti menarik kesimpulan dari pengujian tersebut 

mengguakan E-views dengan perhitungan-perhitungan sebagai berikut: 

4.6.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2018:206) 

Uji deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain nilai 

rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviation), nilai tertinggi data 

(maximum) dan nilai terendah data (minimum). Statistik deskriptif menyajikan 

ukuran-ukuran numeric yang sangat penting bagi data sampel, sehingga secara 

konstektual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. 

1. Rata-rata Hitung (mean) 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai rata-rata kelompok  tersebut. Rata-rata hitung (mean) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝜇𝑥 =
∑𝑋

𝑛
 

Keterangan: 

𝜇𝑥  = Mean (Rata-rata) 

∑Xi = Jumlah nilai X ke i sampai ke n 

n  = Jumlah sampel atau banyak data 
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2. Simpangan Baku (Standar deviation) 

Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun 

dalam tabel distribusi frekuensi atau data bergolong dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝜎 =
∑𝑥 −

(∑𝑥 )
𝑛

𝑛
 

 

Keterangan: 

𝜎   = Simpangan baku populasi 

∑Xi = Jumlah nilai X ke i sampai ke n 

n  = Banyaknya Sampel 

4.6.2   Uji Asumsi Klasik 

(Imam Ghazali,2017:71) mengungkapkan bahwa terdapat model yang 

digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik antara lain: 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memenuhi 

apakah distribusi sebuah data mendekati distribusi normal. Uji 

normalitas berkaitan dengan kondisi distribusi probabilitas 

gangguan (Nuryanto & Pambuko,2018:25) 

Untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilihat dari probabilitas atau nilai Jarque-Bera. Kriteria pengujian 

normalitas data adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal. 

b. Jika nilai probabilitas < 0.05 maka data berdistribusi tidak 

normal. 

Atau bisa dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai JB < chi-square tabel (α, df) maka data tidak 

berdistribusi normal. 

b. Jika nilai JB > chi-square tabel (α, df) maka data berdistribusi 

normal. 
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2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antar variabel independent (Ghazali,2016:110). 

Variabel orthogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independent sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolineritas di dalam regresi adalah 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Jika nilai koefisien (R2) < 0.10 menunjukkan tidak terjadi gejala 

multikolinearitsa diantara variabel independent. 

b. Jika nilai koefisien korelasi (R2) > 0.10 menunjukkan terjadi gejala 

multikolinearitas diantara variabel independent. 

3. Uji Heterokedastisitas  

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut 

homokedastisitas. Apabila varians berbeda maka disebut 

heterokedastisitas. (Ghozali,2016:139) 

Pengujian adanya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji gletjer, uji park, uji white. Penelitian ini 

menggunakan uji white untuk menentukan apakah data bersifat 

heterokedastisitas atau homokedastisitas. Uji white didasarkan pada 

jumlah sampel (n) dikalikan dengan R2 yang akan mengikuti 

distribusi chi-square dengan degree of freedom sebanyak variabel 

independent tidak termasuk konstanta dalam regresi (Nuryanto & 

Pambuko,2018:56). Nilai hitung statistic chi-square (x2) dapat 

dicari dengan formula sebagai berikut: 

n.R2 = x2df 

 Jika nilai chi-square hitung (n.R2) lebih besar dari nilai x2 kritis 

dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada masalah 
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heterokedastisitas dan sebaliknya jika nilai chi-square hitung (n.R2) 

lebih besar dari nilai x2 kritis menunjukkan tidak mengandung 

masalah heterokedastisitas. Masalah heterokedastisitas juga dapat 

dilihat nilai probabilitas chi-square, apabila nilai tersebut lebih 

besar dari 5%, maka tidak mengandung masalah heterokedastisitas 

(Nuryanto & Pambuko,2018:57) 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi ditujukan untuk pengujian ada tidaknya korelasi 

variabel dependen terhadap dirinya sendiri. Jika terdapat korelasi 

dapat dipastikan terjadi gejala autokorelasi yakni nilai variabel 

dependen periode sebelumnya dan sesudahnya saling berkorelasi. 

Akibat dari terjadinya korelasi antar nilai variabel pada data 

dependen antara satu data yang berdempetan atau kemungkinan 

terdapat data out lier (penyimpangan data dengan nilai ekstrim) 

yang menyebabkan tingkat keyakinan akan terganggu bahkan akan 

bias (Edison,2018:204). 

Pengukuran terjadinya gejala autokorelasi dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW) dengan menentukan nilai hitung (D) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No decision d1 ≤ d ≤ du 
Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-d1 < d < 4 
Tidak ada autokorelasi negative No decision 4-du < d < 4-dl 
Tidak ada autokorelasi positif atau 
negative 

Tidak ditolak du < d < 4-du 

 (Sumber: Ghozali dan Ratmono,2017:122) 

Keterangan: 

 du : Durbin Watson Upper 

 dl : Durbin Watson Lower  
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4.6.4 Analisis Regresi Data Panel  

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda. 

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau 

lebih variabel independen (explanatory) (Imam Ghazali,2017:53). Penelitian 

ini menggunakan data panel. Gurajati (2003) dalam Imam Ghazali (2017:195) 

menyatakan bahwa teknik data panel yaitu dengan menggabungkan jenis data 

cross-section dan time series. 

Pada penelitian ini variabel independen yang dipakai dalam 

persamaan model regresi adalah CSR dan return on asset independen. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah effective tax ratio. Persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y=α+βX1+βX2+e 

Keterangan: 

Y = Keputusan perusahaan melakukan Agresivitas pajak menggunakan proksi 

effective Tax Rate. 

α   = Konstanta 

β   = Koefisien 

X1 = CSR 

X2 = Return On Asset 

e  = error 

4.6.5 Uji Kecocokan Model 

Uji kecocokan model dilakukan dengan menghitung koefisien 

determinasi (R2), koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas (Imam Ghazali,2017) 

KD = r2 x 100% 

 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 
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r2    = Koefisien Korelasi 

4.6.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan 

tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis nol. Dalam 

pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, 

artinya keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan risiko. Besar 

kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk profitabilitas (Pyadnya dan 

jayantika,2018:75) 

a. Uji t Statistika (Uji Parsial) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/indpenden secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali,2016:98). Uji t dilakukan 

dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan (α) 5%. 

Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai t statistik > t hitung maka H0 ditolak 

2. Jika nilai t statistik < t hitung maka H0 tidak berhasil ditolak bisa 

juga dilakukan pengujian dengan kriteria berdasarkan probabilitas 

seperti berikut ini: 

1. Jika Probabilitas (p-value) > 0.05 maka H0 tidak berhasil 

ditolak 

2. Jika Probabilitas (p-value) < 0.05 maka H0 ditolak 

b. Uji F Statistik (Uji Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap satu variabel dependen (Ghozali,2016:98). Tujuan 

pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. Uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat 

kesalahan analisis (α) 5%. Kriteria pengujian uji F adalah sebagai 

berikut: 
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1. Jika nilai F statistik > F hitung maka H0 ditolak 

2. Jika nilai F statistik < F hitung maka H0 tidak berhasil ditolak  

Bisa juga dilakukan pengujian dengan kriteria berdasarkan 

probabilitas seperti berikut ini: 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka H0 tidak berhasil 

ditolak 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka H0 ditolak 

4.7 Prosedur Penelitian 

1. Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

2. Membuat daftar perhitungan untuk profitabilitas, pengungkapan 

corporate social responsibility, dan agresivitas pajak perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2018 

3. Melakukan perhitungan Return On Asset (ROA) untuk menghitung 

rasio Profitabilitas. 

4. Menghitung perhitungan pengungkapan corporate social 

responsibility dengan rasio pengungkapan corporate social 

responsibility 

5. Melakukan perhitungan Effective Tax Rate (ETR) untuk 

menghitung agresivitas pajak 

6. Melakukan pengujian statistik untuk menguji data yang siap diolah 

menggunakan program Microsoft Excel dan E-Views 10 

7. Melakukan analisis hasil pengolahan data dengan menggunakan 

analisis statistik yang hasilnya akan digunakan untuk melakukan 

pengujian hipotesis. 

8. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. 

 


