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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

 Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2012), 

berpendapat bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berpacu 

pada filsafat positifme yang diterapkan untuk suatu penelitian. Biasanya teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara acak, memakai sifat statistik dan memaki 

instrumen penelitian. Hal ini bertujuan menguji hipotesis yang di terapkan. Nama 

lain metode kuantitif yaitu metode positivistik, ilmiah/science, metode tradisional, 

dan metode discovery.  

Metode kuantitaf telah berlangsung lama digunakan dalam penelitian 

sehingga disebut metode tradisional. Filsafat positivisme juga digunakan dalam 

metode ini sehingga di sebut metode positvistik. Metode ini juga menggunakan 

metode ilmiah seperti obyektif, konkrit, rasional, empiris, obyektif ,sistematis, dan 

terukur sehingga di sebut metode ilmiah. Metode ini juga dapat digunakan di 

berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru sehingga disebut metode discovery. 

Angka angka dan analisis yang berupa statistik digunakan dalam metode ini 

sehingga di sebut metode kuantitatif. 

3.2 Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-negara diseluruh 

dunia. Penelitin ini menggunakan  purposive sampling, yaitu teknik pemilihan 

negara didasarkan pada negara yang tergabung dalam anggota AEoI (Automatic 

Exchange of Information). Dengan mengambil sampel penelitian data statistik 
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Negara anggota AEoI selama periode 8 tahun terakhir yaitu 2010-2017. Jumlah 

keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 negara yang tergabung 

dalam anggota AEoI, yaitu: 

Tabel III.1 

Daftar Nama Negara Yang Tergabung Dalam Anggota AEoI (Automatic 

Exchange of Information) 

     

Argentina Spain Latvia Cyprus 

Austria Finland Poland Germany 

Belgium France Portugal Denmark 

Bulgaria Hungary Romania Italy 

Brazil Indonesia Russian Federation Korea, Rep. 

Canada India Slovenia Lithuania 

Chile Ireland Sweden Luxembourg 

Colombia Iceland Turkey  
Costa Rica Israel Uruguay   

Sumber : World Bank, 2018 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

panel. Adapun penelitian ini ditujukan pada Negara AEoI di tahun 2010-2017. 

3.3 Sumber Dan Pengumpulan Data 

Data yang digunakan atau dipakai dalam penelitian ini dalah data sekunder. 

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder itu sendiri merupakan data yang 

diperoleh atau didapat setelah diolah dan dipublikasikan oleh masing-masing 

lembaga resmi yang bersangkutan, dan bukan berasal dari sember pertama. Adapun 

data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal atau bersumber dari world bank 

dan UNDP. 
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

3.4.1 Penerimaan Pajak (Tax Revenue) 

Pajak dalam suatu negara, menjadi sumber dana yang dapat dipergunakan 

untuk pembangunan ekonomi negara tersebut, karena tujuan utama dari 

pembangunan ekonomi adalah mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil 

dan makmur (Holik, 2005). Salah satu penerimaan negara yang diandalkan pada 

berbagai negara adalah pajak (Richard dan Toly, 2013). Penerimaan pajak dalam 

penelitian ini berdasarkan sumber dana moneter internasional, buku tahunan 

statistik keuangan pemerintah dan file data, dan perkiraan Bank Dunia dan PDB 

OECD yang berbentuk persentase dari GDP (World Bank Data, 2019). Sumber data 

penelitian ini untuk variabel penerimaan pajak berasal dari data World Bank yang 

diambil pada tahun 2019. 

3.4.2 Ekspor 

Ekspor dalah proses penjualan barang atau komoditas dari suatu negara ke 

negara lain (Astuti dan Ayuningtyas, 2018). Ekspor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ekspor barang dan jasa yang mewakili nilai semua barang dan 

layanan pasar lainnya yang diberikan ke seluruh dunia. Layanan tersebut termasuk 

nilai barang dagangan, kargo, asuransi, transportasi, perjalanan, royalty, biaya 

lisensi dan layanan lainnya seperti layanan komunikasi, konstruksi, keuangan, 

informasi, bisnis, pribadi, dan pemerintah. Data dalam bentuk Dolar America 

Serikat (World Bank, 2019). Sumber data penelitian ini untuk variabel tingkat 

eksport berasal dari data World Bank yang diambil pada tahun 2019. 
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3.4.3 Impor 

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri 

(Astuti dan Ayuningtyas, 2018). Impor yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

impor barang dan jasa yang mewakili nilai semua barang dan layanan pasar lainnya 

yang diterima dari negera-negara lain di dunia. Layanan tersebut termasuk nilai 

barang dagangan, kargo, asuransi, transportasi, perjalanan, royalty, biaya lisensi 

dan layanan lainnya seperti layanan komunikasi, konstruksi, keuangan, informasi, 

bisnis, probadi dan pemerintah. Data impor yang digunakan dalam dolar America 

Serikat (World Bank, 2019). Sumber data penelitian ini untuk variabel tingkat 

import berasal dari data World Bank yang diambil pada tahun 2019. 

3.4.4 Investasi Asing (Foreign Direct Investment) 

Krugman & Maurice (2004) mendefinisikan Foreign Direct Investment 

(FDI) sebagai suatu arus modal internasional yang mana suatu perusahaan dari 

negara tertentu dapat mendirikan atau hanya memperluas perusahaannya yang 

sudah ada di negara tujuan investasi. Adapun data investasi asing yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan bisa berbentuk pembelian perusahaan di negara 

tujuan investasi atau bisa juga dilakukan dengan hanya memperluas usaha atau 

bisnis yang sudah ada di negara tujuan tersebut. Investasi langsung asing adalah 

arus masuk investasi neto untuk memperoleh kepentingan manajemen jangka 

panjang (10 persen atau lebih dari saham voting) dalam perusahaan yang beroperasi 

dalam ekonomi selain dari investor. Ini adalah jumlah modal ekuitas, investasi 

kembali pendapatan, modal jangka panjang lainnya, dan modal jangka pendek 

seperti yang ditunjukkan dalam neraca pembayaran. Seri ini menunjukkan total FDI 
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bersih. Dalam BPM6, saldo akun keuangan dihitung sebagai perubahan aset 

dikurangi perubahan kewajiban. Arus keluar FDI bersih adalah aset dan arus masuk 

FDI bersih adalah liabilitas. Data dalam dolar AS saat ini (World Bank Data, 2019). 

Sumber data penelitian ini untuk variabel investasi asing berasal dari data World 

Bank yang diambil pada tahun 2019. 

3.4.5 Pertumbuhan Ekonomi T-1 dan T+1 (Economic Growth) 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai meningkatnya kemampuan dalam 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang terjadi dalam perekonomian suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi pula menunjukkan bahwa  sejauh mana berbagai 

kegiatan perekonomian akan memperoleh tambahan pendapatan masyarakat atau 

penduduk yang meningkat dalam periode tertentu (Sukirno, 2006). Adanya 

pembangunan perekonomian terus meningkat dan berkelanjutan sangat diharapkan 

oleh semua negara terutama seperti Indonesia,karena hal ini dinilai dapat mengatasi 

permasalahan kemiskinan yang terjadi, selain itu juga diharapkan akan dapat 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada serta menurunkan angka buta huruf, 

dan juga diharapkan penduduk atau masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan 

yang lebih baik dan memperoleh hak kesehatan dan pendidikan yang lebih baik lagi 

(Masriah, 2011). Dengan kata lain negara yang mengalami pertumbuhan atau 

perkembangan dalam bidang perekonomian yang baik, maka hal tersebut 

diharapkan akan dapat memberikan dampak baik atau dapat mendorong 

pertumbuhan bagi sektor-sekor yang lainnya, sebab ketika suatu negara mengalami 

pertumbuhan perekonomian yang baik maka pendapatan nasional suatu negara juga 

akan naik sehingga bisa dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur 
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perekonomian. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus 

utama suatu negara untuk dapat mensejahterakan penduduknya (Susanto & 

Rachmawati, 2013). Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur berdasarkan 

pertumbuhan GDP menurut mata uang konstan, GDP merupakan total nilai dari 

seluruh produksi barang dan jasa ditambah pajak dikurangi subsidi (World Bank 

Data, 2019). Sumber data penelitian ini untuk variabel pertumbuhan ekonomi T-1 

dan T+1 berasal dari data World Bank yang diambil pada tahun 2019. 

3.4.6 Inflasi (Inflation) 

Inflasi merupakan proses kenaikan harga secara umum yang terjadi terus 

menerus dalam jangka waktu cukup lama yang pada akhirnya akan berdampak pada 

turunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap suatu barang karena disebabkan 

oleh pendapatan rill yang mereka dapatkanpun ikut menurun. Namun, jika terjadi 

kenaikan suatu harga yang tidak menerus dan hanya bersifat sementara, maka hal 

tersebut belum bisa dikatakan sebagai inflasi (Putong, 2003). Inflasi dalam 

penelitian ini diukur melalui indeks harga konsumen yang menggambarkan 

persentase perubahan tahunan dalam harga rata-rata konsumen untuk memperoleh 

barang dan jasa dan terdapat kemungkinan tetap atau berubah dalam jangka waktu 

yang spesifik, seperti tahunan (World Bank Data, 2019). Sumber data penelitian ini 

untuk variabel inflasi berasal dari data World Bank yang diambil pada tahun 2019. 

3.4.7 Jumlah Penduduk (Population) 

Menurut badan pusat statistik, penduduk adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis tertentu. Laju pertumbuhan penduduk adalah 

Angka yang menunjukan tingkat pertambahan  penduduk pertahun dalam jangka 
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waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju 

pertumbuhan penduduk dalam penelitiain ini dihitung menggunakan tiga metode, 

yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial (World Bank Data, 2019). Sumber 

terkait jumlah penduduk berasal dari (1) Divisi Populasi PBB. Prospek Populasi 

Dunia: Revisi 2017. (2) Laporan sensus dan publikasi statistik lainnya dari kantor 

statistik nasional, (3) Eurostat: Statistik Demografis, (4) Divisi Statistik 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Populasi dan Statistik Vital Reprot (berbagai tahun), 

(5) Biro Sensus A.S.: Basis Data Internasional, dan (6) Sekretariat Komunitas 

Pasifik: Program Statistik dan Demografi. Sumber data penelitian ini untuk variabel 

pertumbuhan jumlah penduduk berasal dari data World Bank yang diambil pada 

tahun 2019. 

3.4.8 Kesenjangan Ekonomi (Inequality) 

Banyak ekonom terkemuka menganggap ketimpangan yang tumbuh sebagai 

salah satu penyebab utama kehancuran keuangan: Dana Moneter Internasional telah 

menerbitkan bukti bahwa ketidaksetaraan menyebabkan hutang besar di balik krisis 

bank 2008 . Indeks Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan (atau, dalam 

beberapa kasus, pengeluaran konsumsi) antara individu atau rumah tangga dalam 

perekonomian menyimpang dari distribusi yang sama sempurna. Kurva Lorenz 

memplot persentase kumulatif dari total pendapatan yang diterima terhadap jumlah 

kumulatif penerima, dimulai dari individu atau rumah tangga termiskin. Indeks Gini 

mengukur area antara kurva Lorenz dan garis hipotesis kesetaraan absolut, 

dinyatakan sebagai persentase dari area maksimum di bawah garis. Jadi indeks Gini 

dari 0 mewakili persamaan sempurna, sementara indeks 100 mengimplikasikan 
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ketidaksetaraan sempurna (World Bank Data, 2019). Sumber data penelitian ini 

untuk variabel kesenjangan ekonomi berasal dari data World Bank yang diambil 

pada tahun 2019. 

3.4.9 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 

Menurut Maccari (2014) indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan 

indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks utama 

yaitu pendapatan, pendidikan dan juga kesehatan. Adapun pengukuran yang 

digunakan dalam masing-masing indicator berbeda-beda, dalam indicator 

pendapatan dapt diukur melalui seberapa pesar pendapatan perkapita rill yang 

diperoleh yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity 

(Todaro dan Smith, 2006). HDI diciptakan untuk menekankan bahwa manusia dan 

kemampuan mereka harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan 

suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja (UNDP,  2019).  HDI  dalam 

penelitian ini adalah rata-rata geometrik indeks yang dinormalisasi untuk masing-

masing dari tiga dimensi. Dimensi kesehatan dinilai oleh usia harapan hidup saat 

lahir, dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata masa sekolah untuk orang dewasa 

berusia 25 tahun dan lebih dan tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak 

sekolah memasuki usia. Dimensi standar hidup diukur oleh pendapatan nasional 

kotor per kapita. HDI menggunakan logaritma pendapatan, untuk mencerminkan 

semakin pentingnya pendapatan dengan meningkatnya GNI. Skor untuk tiga indeks 

dimensi HDI kemudian dikumpulkan ke dalam indeks komposit menggunakan rata-

rata geometrik (UNDP, 2019). Sumber data penelitian ini untuk variabel HDI 

berasal dari data World Bank yang diambil pada tahun 2019. 
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3.4.10 Pengangguran (Unemployment) 

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat 

memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono, dalam Wardiansyah et al., 2016) 

Pengangguran dalam penelitain ini adalah orang-orang yang tidak bekerja, mencari 

pekerjaan dalam periode terakhir, dan saat ini tersedia untuk bekerja, termasuk 

orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau yang secara sukarela meninggalkan 

pekerjaan, pengangguran diukur berdasarkan angkatan kerja atau bagian populasi 

yang aktif secara ekonomi yang berfungsi sebagai basis untuk indikator ini, bukan 

total populasi (World Bank Data, 2019). Sumber data penelitian ini untuk variabel 

pengangguran berasal dari data World Bank yang diambil pada tahun 2019. 

3.5 Alat Statistik 

3.5.1 Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini diuji secara kuantitatif dengan menggunakan 

metode path analysis, karena dalam penelitian ini terdapat variabel yang berfungsi 

sebagai intervening. Oleh karena itu metode regresi data panel berganda saja tidak 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, alat bantu untuk melakukan uji 

dan analisis data pada penelitian ini  menggunakan SmartPLS 3.  

3.5.2 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran 

suatu data mengenai mean (rata-rata), median (nilai tengah), maximum, minimum, 

dan standar deviasi pada variabel penerimaan pajak, ekspor, impor, investasi asing, 

pertumbuhan ekonomi T+1, inflasi, jumlah penduduk, indeks pembangunan 
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manusia, kesenjangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi T-1, dan pengangguram. 

Mean adalah nilai rata-rata dari data yang terkumpul. Median adalah nilai tengah 

dari data yang terkumpul. Maximum adalah nilai tertinggi dari data yang terkumpul. 

Minimum adalah nilai terendah dari data yang terkumpul. Standar deviasion  adalah 

nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa besar data di dalam penelitian 

tersebar. 

3.5.3 Uji Korelasi 

Uji korlelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan variaebel dependen dan 

independen. Angka 1 atau -1 pada hasil uji korelasi menunjukkan adanya korelasi 

yang sempurna.  Sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Jika ada 

yang mendekati 1 atau -1 maka menunjukkan adanya korelasi yang kuat. 

Sebaliknya, jika mendekati 0 maka menunjukkan korelasi yang lemah. 

3.5.4  Uji Koefisien Determinasi (R-square)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap terikat, 

atau mengukur sejauh mana persentase model regresi mampu menerangkan variasi 

variable dependennya. Nilai R-square ini mempunyai range antara 0 sampai 1 atau 

(0 < R-square < 1). Semakin besar R-square (mendekati 1) maka akan semakin 

baik hasil regresi tersebut, dan semakin mendekati 0 maka variabel independen 

secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependent atau jika nilai R-

square semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
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dependen. Sedangkan jika nilai R-square semakin mendekati 0 maka variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau kecil. 

3.6     Pengujian Hipotesis 

3.6.1    Analisis Regresi  

Pada penelitian ini terdapat variabel yang berfungsi sebagai intervening. 

Oleh karena itu metode regresi berganda tidak dapat menyelesaikan masalah 

tersebut. Sehingga regresi yang digunakan adalah model path analysis. Menurut 

Robert dalam Jonathan (2007) path analysis merupakan suatu teknik untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika 

variabel bebasnya mempengaruh varbel tergantung tidak hanya secara langsung, 

tetapi juga secara tidak langsung. Sementara itu Webley dalam  Jonathan (2007) 

mendifinisikan path analysis sebagai pengembangan langsung untuk regresi 

berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan 

signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. 

Berdasarkan model penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu 

model analisis regresi jalur, yang menghasilkan persamaan sebagai berikut : 

Substruktur  I   Y₁  =  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 + e...............(1) 

Substruktur  II  Z1  =  β7Y1 + e........................................................................(2) 

Substruktur  III Z2  =  β8Y1 + e.........................................................................(3) 

Substruktur  IV Z3  =  β9Y1 + e.......................................................................(4) 

Substruktur  V  Z4  =  β10Y1 + e......................................................................(5) 
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Keterangan : 

 Z1             = Kesenjangan Ekonomi 

Z2   = Indeks Pembangunan Manusia 

Z3   = Pengangguran 

Z4             = Pertumbuhan Ekonomi T+1 

Y₁  = Penerimaan Pajak 

X₁  = Ekspor 

X₂  = Impor 

X3  = Investasi Asing 

X4  = Pertumbuhan Ekonomi T-1 

X5  = Inflasi 

X6  = Jumlah Penduduk 

e   = Standar Error 

β1- β10          = Koefisien jalur 
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3.6.2   Hipotesa Operasional 

3.6.2.1 Ekspor (X1) 

Ho1;β1≤0: Ekspor tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.  

Ha1;β1>0: Ekspor berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak 

3.6.2.2 Impor (X2) 

Ho2;β2≤0: Impor tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.  

Ha2;β2>0: Impor berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak 

3.6.2.3 Investasi Asing (X3) 

Ho3;β3≤0: Investasi Asing tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.  

Ha3;β3>0: Investasi Asing berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak 

3.6.2.4 Pertumbuhan Ekonomi T-1 (X4) 

Ho4;β4≤0: Pertumbuhan Ekonomi T-1 tidak berpengaruh positif terhadap 

Penerimaan Pajak.  

Ha4;β4>0: Pertumbuhan Ekonomi T-1 berpengaruh positif terhadap Penerimaan 

Pajak 

3.6.2.5 Inflasi (X5) 

Ho5;β5>0:  Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak. 

Ha5;β5<0:  Inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak.  
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3.6.2.6 Jumlah Penduduk (X6) 

Ho6;β6≤0: Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.  

Ha6;β6>0: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.  

3.6.2.7 Penerimaan Pajak (Y1) 

Ho7;β7≤0: Penerimaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia.  

Ha7;β7>0:   Penerimaan Pajak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

3.6.2.8 Penerimaan Pajak (Y1) 

Ho8;β8>0:  Penerimaan Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap Kesenjangan 

Ekonomi. 

Ha8;β8<0:    Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kesenjangan Ekonomi.  

3.6.2.9 Penerimaan Pajak (Y1) 

Ho9;β9>0:    Penerimaan Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap Pengangguran. 

Ha9;β9<0:    Penerimaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Pengangguran.  

3.6.2.10 Penerimaan Pajak (Y1) 

Ho10;β10≤0: Penerimaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi T+1. 

Ha10;β10>0:   Penerimaan Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

T+1. 
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3.6.3 Pengujan variabel secara individu (Uji t)  

Uji T bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

α=5% atau 0,05, dalam SmartPLS jika α=5% maka t=1,96. Oleh karena itu, jika 

hasil nilai signifikansi > 0,05 maka H0 gagal ditolak. Namun, jika signifikansi < 

0,05 maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif yang digunakan. Kemudian, jika T-

Statistik>1,96 hasil dianggap signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

 


