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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Trianto (2015:7)  

penelitian  kuantitatif  yaitu penelitian dimana data yang disajikan dalam bentuk 

angka-angka. Penelitian ini menggunakan  rancangan penelitian berdasarkan 

prosedur statistik yang pengolahannya dibantu dengan aplikasi software SPSS. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu hubungan sebab 

akibat dimana terdapat antara dua hubungan variabel atau lebih. Variabel yang 

dimaksud adalah independent variable (variabel bebas) yaitu variabel yang 

mempengaruhi dan dependent variable (variabel terikat) yaitu variabel utama 

yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Melalui analisis terhadap 

variabel terikat (yaitu menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Untuk tujuan 

tersebut, peneliti akan tertarik untuk menguantifikasi dan mengukur variabel 

terikat, sama seperti variabel lain yang memengaruhi variabel tersebut (Sekaran, 

2017: 116).  

3.1.2 Populasi dan Sampel  

3.1.3 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013: 148) populasi adalah wilayah yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan  karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 
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Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. 

Populasi digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2014 sampai dengan 2016 sebanyak 18 perusahaan manufaktur. 

3.1.4 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 149) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu.  Apa yang dipelajari dari sample itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul  representative (mewakili). 

Adapun tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel atas 

pertimbangan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan 

mendapatkan sampel yang representatif. Sampel yang digunakan adalah 

Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Teknik penentuan sampel adalah dengan purposive 

sampling, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 

penelitian yaitu tahun 2014-2016.  
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2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap serta memiliki 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Perusahaan yang  tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2016.  

4. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang menggunakan 

rupiah dalam laporan keuangan 

Tabel 3.1 

Teknik Pengambilan Sampel  

No Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut 

selama periode penelitian yaitu tahun 2014-2016. 

 

18 

2 

Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap 

serta memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

(5) 

3 

Perusahaan  yang mengalami kerugian selama periode 2014-

2016. 

 

(2) 

4 

Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yanng 

tidak menggunakan rupiah 

 

- 

 Jumlah Sampel 11 

 Jumlah observasi = 11 x 3 tahun periode penelitian 33 

Sumber : Data Olahan 2017 

Daftar nama perusahaan manufaktur sektor pertambangan periode 2014-

2016 yang dijadikan sampel pada penelitian ini : 

Tabel 3.2 

Data Sampel 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 
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3 DLTA Delta Djakarta Tbk, PT 

4 ICBP Indofood CBK Sukses Makmur Tbk 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

6 MYOR Mayora Indah Tbk 

7 ROTI  Nippon Indosari Corpindo Tbk 

8 SKBM Sekar Bumi Tbk 

9 SKLT Sekar Laut Tbk 

10 STTP Siantar Top Tbk 

11 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 

Sumber : Data Olahan 2017 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Terikat (Dependent Variabel)  

Menurut Sekaran (2007: 116) Variabel terikat  merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat 

variabel terikat, menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Dengan kata 

lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi factor yang berlaku 

dalam investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat (yaitu, menemukan 

variabel yang mempengaruhinya), adalah mungkin untuk menemukan jawaban 

atau solusi atas masalah. Untuk tujuan tersebut, peneliti akan tertarik untuk 

mengauntifikasi dan mengukur variabel terikat, sama seperti variabel lain yang 

memengaruhivariabel tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

adalah penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak dalam penelitian ini merupakan usaha untuk 

mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar 

undang-undang yang ada, yang diproksikan dengan  Effectivitas Tax Rate Cash 

(Haryono 2016). 

Semakin besar Effectivitas Tax Rate Cash (Cash ETR) ini 
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mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan 

(Saputra, 2015).  Adapun rumus untuk menghitug Cash ETR adalah sebagai 

berikut : 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑇𝑅 =
𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 
 

3.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah: 

3.2.2.1 Capital Intensity (X1) 

Property. plant, dan  equipment (aset tetap) merupakan aset berwujud tak 

lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Proporsi 

plant, property dan  equipmemt  terhadap total aset (capital Intensity) adalah 

sebuah rasio yang diukur dengan membandingkan nilai buku jumlah aset tetap 

bersih dengan nilai buku total aset perusahaan (Gupta dan Newberry dalam 

Lestari 2010). Variabel ini merupakan salah satu proksi untuk mengukur bauran 

aset perusahaan yang bisa menjelaskan keputusan investasi perusahaan, Capital 

Intensity (CAPINT) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑵𝑻 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

3.2.2.2 Inventory Intensity Ratio (X2) 

Inventory (persediaan) merupakan barang yang dijual dalam aktivitas 

operasi normal perusahaan. Persediaan merupakan salah satu aset lancar, sehingga 

tidak diperlukan penyusutan terhadapnya. Proporsi inventori terhadap total aset 
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diukur dengan membandingkan jumlah inventori dengan total aset perusahaan 

(Gupta dan Newberry dalam Lestari, 2010), keduanya dalam nilai bukunya, 

Inventory Intensity (INVINT) diukur dengan menggunakan rumus sebagai  

berikut:  

 

𝑰𝑵𝑽𝑰𝑵𝑻 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

3.2.2.3 Financial Distress (X3) 

Financial distress (X3) sebagai variabel bebas diukur dengan model 

Altman (Z-score). Model Altman merupakan model prediksi financial distress 

yang terbaik. Maka dari itu, financial distress dalam penelitian ini diukur dengan 

model Altman. Adapun formulanya yaitu:  

 

  =                                                 

Keterangan:  

F1 = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset  

F2 = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset  

F3 = Laba Sebelum Bunga dan Pajak dibagi dengan Total Aset  

F4 = Nilai Pasar Modal Sendiri dibagi dengan Total Hutang  

Dalam Altman Z-Score, potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai 

Z. Jika nilai Z ≥ 2,99 , maka perusahaan tersebut berada di zona aman, di mana 

bebas dari distress. Bila nilai 1,81 ≤ Z < 2,99 , artinya perusahaan masuk ke dalam 

zona abu-abu, Dan yang terakhir, jika nilai Z < 1,81 , maka perusahaan berada di 

dalam zona distress. 
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1  Analisis Kualitas Data 

3.3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian ini.Statistik deskriptif memeberikan gambaran atau deskripsi 

pengolahan suatu data terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi, analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum (Ghazali, 2011).Statistik deskriptif menyajikan ukuran-

ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. 

3.3.1.2  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi dilakukan terbebas dari bias (error) yang mengakibatkan hasil regresi yang 

diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan 

sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Empat asumsi 

klasik yang harus diperhatikan : 

3.3.1.3 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal.Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan 

One-sample kolmogorov-smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,50 (Ghozali, 2013). 

 



49 

 

 

 

3.4.1.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi (Ghozali, 2013).Model regresi yang baik adalah bebas dari 

autokorelasi.Deteksi autokorelasi melalui Durbin Watson Test dengan 

menentukan nilai Durbin Watson (DW), kemudian ditentukan nilai batas lebih 

tinggi (upper bond atau du) dan batas lebih rendah (lower bond atau dl). Langkah-

langkah yang dilakukan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:  

1) Jika nilai DW lebih dari 0 dan kurang dari dl maka terjadi autokorelasi.  

2) Jika nilai DW berada diantara dl dan du, maka hasilnya tidak dapat 

disipulkan.  

3) Jika nilai DW lebih dari 4-dl, maka terjadi autokorelasi.  

4) Jika nilai DW berada diantara 4-dl dan 4-du, maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan.  

5) Jika nilai DW lebih dari du dan kurang dari 4-du, maka tidak terjadi 

autokorelasi.  

Nilai du dapat dilihat dari Tabel Durbin Watson dengan menggunakan nilai 

signifikansi 0,05, jumlah sampel yang digunakan (n), dan jumlah variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian. 

3.4.1.2.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi keragaman varian. Model regresi yang baik adalah yang 
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homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (ghozali, 2006 : 125). Cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas antara lain melihat grafik 

scatter plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya uji Park, 

uji Glejser, dan uji White. Metode yang digunakan untuk menguji adanya gejala 

ini adalah uji Glejser. Jika terdapat koefisien regresi variabel independen yang 

tidak signifikan (> 0,05), berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.   

3.4.1.2.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda.Jika 

ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.Uji multikolinearitas 

dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflantion Factor) serta besaran korelasi 

antar variabel independen. Suatu model regresi dikatakan dapat dikatakan bebas 

multiko jika mempunyai nilai VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance 

tidak kurang dari 0,10, (Ghozali, 2013). 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

3.4.2.1 Analisis Regresi Berganda  

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi 

linier berganda dengan bantuan program statistical package for social science 

(SPSS).Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan atau 

memperkirakan secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hubungan fungsional anatara satu variabel terikat dengan variabel bebas 
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dapat dilakukan dengan regresi linear berganda. Model regresi linear berganda 

yang digunakan dalam analisis ini adalah seperti berikut: 

Y= a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3  + e 

Keterangan: 

 a    = Nilai konstan 

β  = Koefisien regresi 

Y = Tax Avoidance 

X1 = Capital Intensity 

X2 = Inventory intensity Ratio 

X3 = Financial Distress 

e  = error 

Sebelum analisis regresi dilakukan, maka harus dilakukan dulu uji asumsi 

klasik untuk memastikan apakah model regresi digunakan tidak terdapat masalah 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi jika terpenuhi 

maka model analisis layak digunakan. 

3.4.2.2 Uji t (t-test) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.Uji t ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel.Nilai thitung dapatdengan 

menggunakan rumus : 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =
𝒌𝒐𝒆𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏  𝒃  

𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒔𝒊  𝑺𝒃  
 

Level Of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai 
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thitung dan ttabel, apabila : 

1) thitung> ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak, karena terdapat 

pengaruh yang signifikan.  

2) thitung<ttabel, maka Ha ditolak karena dan Ho diterima, karena tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan.  

3.4.2.3 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali, 2011). 

 

 


