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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

banyak menuntut penggunaan angka, dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Sugiyono,2013). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang mana peneliti 

mengambil data-data perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Penelitian 

ini menggunakan rentang waktu selama 5 tahun pengamatan yaitu dari 

periode 2012-2016. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi  yang terdaftar  di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Pemilihan objek penelitian ini karena 

karena menurut Ekonom UGM Abimanyu (2017), perusahaan sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi merupakan potensi besar penarikan 

pajak di tahun 2017. 
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Dalam penelitian ini,metode yang digunakan oleh penulis adalah 

pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (Jugling sampling). Metode 

judgment sampling atau purposive pengumpulan data atas dasar strategi 

kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (Hamid, 2012). 

Judgment sampling yaitu teknik sampling yang satuan samplingnya 

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh 

satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki 

dalam pengambilan sampel. Perusahaan sektor infrastruktur,utilitas dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2012-2016. 

Adapun alasan atau kriteria pertimbangan dalam pemilihan sampel 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan sektor infrastruktur,utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan annual 

report selama tahun 2012-2016, 

c. Perusahaan mempunyai data yang lengkap sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini. 

d.  tidak dalam merugi. 

Berikut beberapa sampel yang akan peneliti ambil berdasarkan kriteria di 

atas: 
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Tabel 3.1  

Nama Perusahaan 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ASSA 

CASS 

CMNP 

IBST 

JSMR 

META 

NELY 

PGAS 

RAJA 

SMDR 

TBIG 

TLKM 

TMAS 

TOWR 

PT. Adi Sarana Armada Tbk 

PT. Cardiq Aero Services Tbk 

PT. Cipta Marga Nusaphala Persada Tbk 

PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk 

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 

PT. Nusantara Infrastruktur Tbk 

PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

PT. Rukun Raharja Tbk  

PT. Samudera Indonesia Tbk 

PT. Tower Bersama Infrastrktur Tbk 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

PT. Pelayaran Tempur Emas Tbk 

PT. Sarana Menara Nusantara Tbk 

sumber : www.idx.co.id 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder.Data sekunder yang digunakan adalah annual report, ringkasan 

kinerja keuangan danlaporan keuangan yang dapat diunduh secara langsung 

dari www.idx.co.id maupun dari website resmi perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode  yaitu 

penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, 

berupa annual report dan studi pustaka atau literatur berupa jurnal, 

penelitian dahulu, buku, artikel dan situs internet yang berkaitan dengan 

informasi yang dibutuhkan. 

3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan 

danmengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan 

secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran 

(Sekaran, 2003 dalam Simarmata,2014). 

Dalam penelitian ini variabel dependen nya (Y) adalah tax 

avoidance. Variabel independennya (X) adalah financial lease, political 

connection dan capital intensity ratio.berikut tabel definisi operasional 

variabel.    

a. Tax avoidance 

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah rekayasa tax affairs yang 

masih tetap berada didalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful) 

(Setiani, 2016). Tax avoidance diukur menggunakan perbandingan 

beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak (Ardiansyah, 2014). 

b. Financial lease 

Financial lease merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam 

bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 
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perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu (Setiani, 2016).  

Variabel  financial lease diukur dengan menggunakan variabel dummy 

dimana angka 1 diberikan jika sebagian asset yang dimiliki 

perusahaan diperoleh dengan menggunakan  financial lease  dan  0 

jika perusahaan sama sekali tidak menggunakan financial lease dalam 

memperoleh asset tetap. (Setiani, 2016) 

c. Political connection 

Political connection (koneksi politik) adalah ada atau tidaknya 

kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Dharma dan 

Ardiana, 2016). Diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan 

memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang 

sahamnya adalah pemerintah dan 0 jika tidak dimiliki sahamnya oleh 

pemerintah. (Darma dan Ardiana, 2016) 

d. Capital intensity ratio 

Capital intensity ratio adalah jumlah modal perusahaan yang 

tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki 

perusahaan (Cahyadiputra,  2016). Dalam hal ini capital intensity 

ratio diukur  dengan membagi total aset tetap dengan total asset. 

(Ardyansah,2014) 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi 
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responden.Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2011:19).  Fungsi analsii deskriftif adalah memberikan gambaran 

umum untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh.Gambaran umum 

ini bisa menjadi acuan untuk melihat karekteristik data yang diperoleh. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah 

dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen 

(bebas) mempunyai kontribusi atau tidak.Penelitian yang menggunakan 

metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi 

normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot.Model 

regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, 

untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal grafik. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu 

model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). 

Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance.Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF = 
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1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance <  0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10  (Ghozali, 2011:106). 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut  Rambat dan Ridho (2013:134)  Uji Autokorelasi adalah 

untuk melihat apakah ada hubungan linear antara error  serangkain 

observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series) untuk 

melihat atau mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson (DW Test). 

Untuk mengetahui adanya autorelokasi biasanya dipakai uji Durbin-

Waston, yaitu:  

a. Jika angka D-W 1,206 maka terdapat autokorelasi positif, 

b. Jika angka D-W berada diantara 1,206-1,55 maka hasil yang 

diperoleh adalah tanda kesimpulan, 

c. Jika angka D-W berada diantara 1,55-2,40 maka tidak terdapat 

autokorelasi, 

d. Jika angka D-W berada diantara 2,450-2,794 maka hasil yang 

diperoleh adalah kesimpulan, 

e. Jika angka D-W >2,794  maka terdapat autokorelasi negatif. 

4. Uji Heteroskedasitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. “Model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas” 

Ghozali (2011:105). 

Untuk mengetahui ada dan tidaknya heterokedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis scatter plot melalui 

SPSS. Selain menggunakan grafik scatterplot dapat juga menggunakan 

uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 

residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 

2011). Indikator ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji ini yaitu jika 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedas 

tisitas. 

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode yang digunakan peneliti adalah  regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda adalah  hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1,X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Model  regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel 

dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah 

diketahui besarnya (Rahman 2013:87). 

Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara 

satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variable 

(Arikunto, 2006: 177). Jadi bila dihubungkan dengan penelitian ini maka 
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analisis regresi berganda adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel 

yang mempengaruhi Tax avoidance. Rumus Analisis Regresi Berganda 

adalah sebagai berikut: 

Y= β0+ β1X1 + β2X2 + β3X3+e 

Keterangan: 

Y : Tax Avoidance 

X1 :Financial Lease 

X2 :Political Connection 

X3 :Capital Intensity Ratio 

β0 : Konstanta 

β1, β2, dan β3: Koefisien regresi dari setiap variabel independen 

e  : variabel di luar model (standart error) 

3.7.4 Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Digunakan untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t 

dengan menggunakan bantuan program SPSS untuk mencari nilai 

thitung. Kriteria Pengujian adalah:  

1. Jika p value ≤ 0,05 maka H0 ditolak atau dengan kata lain hipotesis 

alternatif diterima, artinya bahwa variable independen secara 

parsial atau individu mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  
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2. Jika p value > 0,05 maka H0 diterima atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya bahwa variabel 

independen secara parsial atau individu tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variable dependen. 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F atau simultan digunakan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis secara simultan atau keseluruhan yaitu untuk mengetahui 

pengaruh financial lease, political connection dancapital intensity ratio 

secara bersama-sama atau simultan terhadap tax avoidance. Nilai F 

hitung dapat dicari dengan menggunakan bantuan program SPSS. 

kriteria pengujian adalah:  

1. Jika p value ≤ 0,05  maka  H0 ditolak atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel-variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika p value > 0,05 maka H0 diterima atau dengan kata lain 

hipotesis alternatif ditolak, artinya bahwa variabel-variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Uji Koofisien Determinan (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada 

pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya 

nilai (Adjusted R
2
) untuk  mengetahui seberapa jauh variabel bebas 

yaitu financial lease,  political connection, dan capital intensity ratio 
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serta pengaruhnya terhadap tax avoidance. Nilai  (Adjusted R
2
) 

mempunyai  interval  antara  0 dan 1. Jika nalai Adjusted R
2
 bernilai 

besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Sedangkan jika (Adjusted R
2
) bernilai kecil berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi 

(Ghozali, 2011:97). 


