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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan (Sugiyono, 2018:15). 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor utama, yaitu sektor 

pertambangan dan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2018. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria dan 

pertimbangan tertentu agar sampel yang terpilih relevan dengan tujuan penelitian 

(Irianto et al., 2017). Kriteria atau batasan yang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan sampel adalah sebagai berikut. 

1) Menerbitkan laporan keuangan tahunan di website Bursa Efek Indonesia 

dan/atau website resmi perusahaan. 

2) Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan berakhir pada tanggal 31 

Desember untuk menjaga keseragaman sampel dan analisisnya. 

3) Tidak mengalami rugi sebelum pajak selama tahun 2011-2018. 



29 

4) Tidak mengalami delisting dari daftar perusahaan sektor utama dalam Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2011-2018. 

 

3.3  Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berbentuk angka. Data yang diolah diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang disajikan pada website Bursa Efek Indonesia dan/atau website 

resmi perusahaan yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa data dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor utama yang 

terdaftar dan dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia dan/atau website 

resmi perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data rasio karena setiap data yang dikumpulkan untuk diolah dalam penelitian ini 

dalam bentuk rasio. 

 

3.4  Variabel dan Definisi Operasional 

  Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta definisi 

operasionalnya. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konseptual Indikator Definisi 
Operasional Sumber 

Penghindaran 
Pajak 

Penghindaran pajak 
adalah usaha untuk 
menghindari pajak 
secara aman dan legal 
dengan 
memanfaatkan celah 
atau kelemahan 
ketentuan perpajakan. 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛	𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝐿𝑎𝑏𝑎	𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚	𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

Penghindaran 
pajak adalah 
beban pajak 
dibagi laba 
sebelum 
pajak. 

Riantami 
& Triyanto 

(2018) 

Intensitas 
Modal 

Intensitas modal 
adalah aktivitas 
investasi perusahaan 
yang dikaitkan 
dengan investasi 
dalam bentuk modal 
berupa aset tetap. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑒𝑡	𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝	𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑒𝑡  

Intensitas 
modal adalah 
total aset tetap 
bersih dibagi 
total aset. 

Novitasari 
(2017) 

Intensitas 
Persediaan 

Intensitas persediaan 
adalah gambaran dari 
seberapa besar 
perusahaan 
berinvestasi pada 
persediaannya. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑒𝑡  

Intensitas 
persediaan 
adalah total 
persediaan 
dibagi total 
aset. 

Fahrani et 
al. (2017) 

Leverage 

Leverage adalah 
penggunaan biaya 
tetap untuk 
peningkatan nilai 
suatu perusahaan, 
sehingga dapat 
disimpulkan bahwa 
leverage merupakan 
kemampuan 
perusahaan 
membayar kewajiban 
jangka panjang dan 
jangka pendek. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠  

Leverage 
adalah total 
liabilitas 
dibagi total 
ekuitas. 

Windarni 
et al. 

(2018) 

Profitabilitas 

Profitabilitas 
menggambarkan 
kemampuan 
perusahaan dalam 
menghasilkan laba 
yang berasal dari 
penggunaan modal 
berupa aset. 

𝐿𝑎𝑏𝑎	𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ	𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ	𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑒𝑡  

Profitabilitas 
adalah laba 
bersih setelah 
pajak dibagi 
total aset. 

Wijaya & 
Febrianti 
(2017) 

Ukuran 
Perusahaan 

Ukuran perusahaan 
digunakan sebagai 
suatu skala untuk 
mengklasifikasikan 
besar kecilnya suatu 
perusahaan dengan 
besar kecilnya aset 
yang dimiliki. 

𝐿𝑛	(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑠𝑒𝑡) 

Ukuran 
perusahaan 
adalah 
logaritma 
natural dari 
total aset. 

Susilowati 
et al. 

(2018) 
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3.5  Prosedur Pengumpulan Data 

  Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dengan metode 

penelitian data sekunder (Purwanto & Sulistyastuti, 2017:36). Metode ini juga biasa 

disebut dengan metode dokumenter, yaitu cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip dan buku tentang pendapat, teori, atau hal lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.6  Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

  Model regresi berganda dikembangkan untuk melakukan estimasi nilai 

variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen 

(Purwanto & Sulistyastuti, 2017: 188). Penelitian ini menggunakan empat variabel 

independen, satu variabel dependen, dan satu variabel kontrol, sehingga berikut 

adalah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 

𝑌 = 	𝛼 + 𝛽=𝑋= + 𝛽?𝑋? + 𝛽@𝑋@ + 𝛽A𝑋A + 𝛽B𝑋B + 𝑒 

Keterangan: 
Y : Penghindaran pajak 
𝛼 : Konstanta persamaan regresi 
𝛽 : Koefisien regresi 
X1 : Intensitas modal 
X2 : Intensitas persediaan 
X3 : Leverage 
X4 : Profitabilitas 
X5 : Ukuran perusahaan 
e : Error (nilai kesalahan) 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah bebas dari 

penyimpangan asumsi klasik sehingga dapat mengurangi bias pada estimasi karena 

tidak semua data dapat diregresi (Fitria, 2018). Uji asumsi klasik yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen dan independen terdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak 

untuk sebuah penelitian adalah data yang terdistribusi normal (Sujarweni, 2015: 

52). Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

probabilitasnya ≥ 0.05, maka data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai 

probabilitasnya ≤ 0.05, maka data tidak terdistribusi normal (Dženopoljac, 2016). 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

  Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar 

variabel bebas atau variabel independen yang diteliti. Multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance 

≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data 

yang diuji (Ghozali, 2018:108). 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat variabel 

pengganggu pada suatu periode yang berkorelasi dengan variabel pengganggu 

periode lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji 
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autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW). Suatu 

model dikatakan bebas dari masalah autokorelasi bila dU < DW statistik < 4-dU 

(Ghozali, 2018:112). 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi 

uji asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung masalah 

heteroskedastisitas, atau dengan kata lain yang homoskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Spearman. Data 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. Sebaliknya, 

data terkena masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi < 0,05 (Ghozali, 

2018:108). 

 

3.6.3  Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Uji F 

  Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Purwanto & Sulistyastuti, 2017: 194). Jika nilai signifikan <	0,05, maka 

model regresi layak untuk penelitian. Sebaliknya, jika nilai signifikan <0,05, maka 

model regresi tidak layak untuk penelitian (Wiguna & Jati, 2017). 

3.6.3.2 Uji t 

  Uji t merupakan uji signifikansi variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen (Purwanto & Sulistyastuti, 2017: 193). Jika nilai 

signifikan <0.05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika nilai 
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signifikan >0.05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y 

(Batmomolin, 2018). 

3.6.3.3 Uji Adjusted R2 (Koefisien Determinasi) 

  Uji Adjusted R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Sandra & Anwar, 

2018). Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R2. Jika adjusted R2 mendekati 1, 

maka variabel independen semakin mampu untuk menjelaskan variabel dependen 

atau semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, jika adjusted R2 mendekati 0, maka variabel independen 

semakin kurang mampu untuk menerangkan variabel dependen atau semakin kecil 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Purwanto & 

Sulistyastuti, 2017: 195). 


