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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Industri dan Bahan Kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2012-2016 

(Sugiyono, 2012). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

masuk kedalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sampel dapat 

diartikan sebagai suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi atau 

sampel adalah semacam miniatur dalam populasinya (Trianto, 2015:49). 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

purposive sampling method, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuain 

karakteristik dan kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan Industri dan Bahan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 

2. Perusahaan yang tidak delisting selama periode 2012-2016 

3. Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2012-2016 

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang asing periode 2012-2016 
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Tabel III.1 

Penentuan Jumlah Sampel Penelitian 

 

NO KRITERIA JUMLAH 

1 

PerusahaanIndustri dan Bahan Kimia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-

2016 

66 

2 Perusahaan yang delisting selama 2012-2016 3 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 

2012-2016 
18 

4 Perusahaan yang menggunakan mata uang asing 

periode 2012-2016 
24 

 Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel 21 

Sumber: www.idx.co.id 

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 21 perusahaan dari 66 

perusahaan Industri dan Bahan Kimia yang terdaftar di BEI selama 

periode 2012-2016. Sehingga jumlah data dalam penelitian ini sebesar 105 

(21 x 5). Adapun perusahaan yang menjadi sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel III.2 

Sampel Penelitian 
 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 INTP PTIndocement Tunggal PrakasaTbk 

2 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk d.h Semen Cibinong Tbk 

3 SMGR PT Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tk 

4 AMFG PT Asahimas Flast Glass Tbk 

5 ARNA PT Arwana Citra Mulia Tbk 

6 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 

7 INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 

8 LION PT Lion Metal Works Tbk 

9 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 

10 BUDI PT Budi Starch & Sweetener Tbk 

11 EKAD PT Ekadharma Internasional Tbk 

12 INCI PT Intan Wijaya Internasional Tbk 

13 SRSN PT Indo Acitama Tbk 

14 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk 

15 APLI PT Asiaplast Industries Tbk 

16 IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk 

17 TALF PT Tunas Alvin Tbk 

18 TRST PT Trias Sentosa Tbk 
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19 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

20 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

21 ALDO PT Alkindo Naratama Tbk 

Sumber : saham.ok 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu 

institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 2015:71). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan yang diterbitkan 

dan dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2014-2016 yang dapat di akses melaluiwww.idx.co.id atau melalui 

data yang dapat diambil di pojok BEI UIN SUSKA RIAU. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-

data yang diperlukan adalah Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data 

yang dibutuhkan dari website BEI. Data yang relevan dengan masalah yang 

diteliti baik secara umum maupun yang masih harus diolah lagi oleh penulis. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel III.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 
Alat 

Ukur 
Referensi 

Return On 

Investment 

(Y) 

Perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan 

total aktiva. Rasio ini 

mengukur kemampuan 

perusahaan secara 

keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan 

Laba bersih 

setelah pajak 

/Total Aset x 

100% 

 

 

 

 

Rasio Fidayah 

Elnisyah 

(2014) 

http://www.idx.co.id/
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aktiva yang tersedia 

didalam perusahaan. Rasio 

ini menunjukkan seberapa 

besar laba bersih yang 

diperoleh perusahaan bila 

diukur dengan nilai aktiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Modal 

Sendiri (X1) 

Modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan dan 

tertanam di dalam 

perusahaan untuk jangka 

waktu yang tidak 

ditentukan lamanya.  

Modal 

Sendiri / 

Total Aktiva 

Rasio Riyanto 

(2008:240

) 

Hutang / 

Modal 

Asing (X2) 

Modal yang berasal dari 

luar perusahaan dan 

sifatnya hanya sementara 

bekerja di dalam 

perusahaan, yang pada 

saatnya harus dibayar 

kembali.  

Total Hutang 

/Total Aktiva 

x 100% 

Rasio Sri Yuli 

Waryati 

(2010) 

Current 

Ratio (X3) 

Rasio yng sering digunakan 

untuk mengukur tingkat 

likuiditas pada suatu 

perusahaan yang 

membandingkan antara 

aktiva lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan 

hutang jangka pendek.  

Aktiva 

Lancar / 

Kewajiban 

Lancar 

Rasio Difky 

Mashady, 

dkk 

(2014) 

Quick Ratio 

(X4) 

Rasio ini disebut juga 

sebagai acid test ratio, 

yaitu perbandingan antara 

aktiva lancar dikurangi 

persediaan dengan utang 

lancar.  

Aktiva 

Lancar – 

persediaan/ 

utang lancar 

Rasio Difky 

Mashady, 

dkk 

(2014) 

Total Asset 

Turnover 

Ratio (X5) 

Total Asset Turnover 

Ratio(TATO), merupakan 

salah satu rasio aktivitas 

yang digunakan untuk 

mengetahui efektivitas 

perusahaan dalam 

mengelola bisnisnya.  

Jumlah 

penjualan / 

totl aktiva 

Rasio  Diantik 

Herwidy 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2017 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan 

benar-benar terbebas dari adanya gejala Multikolinearitas. Autokorelasi 

dan gejala Heteroskedastisitas, perlu dilakukan pengujian yang disebut 

dengan uji asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t 

dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 

(Ghozali:2016:154). Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis grafik (Normal P-P Plot) dan Uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov (Uji K-S).  

 Analisis grafik yang dilakukan dengan pendekatan grafik 

plot peluang normal (Normal Probability Plot) dengan membandingkan 

distribusi komulatif dari distribusi normal. Apabila data menyebar teratur 

disekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal maka data 

terdistribusi dengan normal. Sebaliknya jika data menjauhi garis normal 

dan tidak menjauhi garis normal dan tidak menjauhi garis normal dan 

tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak dapat 

memenuhi uji normalitas.  

 Selain analisis grafik Normal Probability Plot, penelitian ini juga 

menggunakan uji statistik untuk menguji normalitas data. Analisis 
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statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah 

menggunakan metode Kolmogrov-Smirvov. Dengan uji ini dapat 

diketahui sampel yang diamati terdistribusi secara normal atau tidak. 

Jika data tersebut diatas 5% (α ≥ 0,05) maka data tersebut terdistribusi 

secara normal, sedangkan jika kurang dari 5% (α ≤ 0,05) maka data 

tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi 

variabel independent yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian 

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residunya tetap, 

maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heterokedastisitas. 

Untuk melihat ada atau tidaknya Heterokedastisitas, maka 

digunakan Scatterplot. Pengujian dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang melebar, kemudian menyempit), maka 

mengidentifikasikan telah terjadi Heterokedastisitas. Sedangkan jika 

tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas, dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas 

(Ghozali:2016:134). 



 50 

3. Uji Multikolienearitas 

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada 

hubungan yang sempurna antara variabel independent atau terdapat 

korelasi linear. Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar 

estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel 

independent.  

Menurut Ghozali (2016:103) Multikolonearitas dapat dilihat 

dari tolerance dan Variance inflation factor (VIF). Nilai Cuttof yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan VIF ≥ 10. 

Uji Multikolonearitasbertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat 

rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Sumodingrat (2006:213) autokorelasi merupakan 

korelasi antar nilai residu time the series pada waktu yang berbeda. 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada 

perode t-1 dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. 

Jika ada berarti terdapat Autokorelasi yang diuji dengan Durbin-

Waston (DW) test dengan kriteria pengambilan keputusan :  
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1) Jika angka  Durbin-Waston (DW) dibawah -2, berarti terdapat 

autokorelasi positif.  

2) Jika angka  Durbin-Waston (DW) diantara -2 sampai +2, berarti 

tidak terdapat autokorelasi. 

3) Jika angka  Durbin-Waston (DW) diatas +2, berarti terdapat 

korelasi negatif.  

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang 

akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas 

dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh persamaan sebagai berikut.  

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + e 

Keterangan : 

 Y : ROI 

 X1 : Rasio Modal Sendiri 

 X2 : Rasio Hutang 

 X3 : Current Ratio 

 X4 : Quick Ratio 

 X5 : Total Asset Turnover Ratio 

3.5.3 Uji Hipotesis  

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linear 

berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang 
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dilakukan secara parsial (Uji t), secara menyeluruh atau simultan (uji f), 

dan koefisien determinasi (R
2 
). 

a. Uji T (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

suatu variabel independent secara individual dalam menerangkan 

variabel dependent. Dengan menguji koefisien variabel independent 

atau uji parsial untuk semua variabel independent. Cara melakukan uji 

t adalah dengan membandingkan hasil besarnya tingkat signifikan 

yang muncul dengan tingkat profitabilitas yang ditentukan sebesar 5% 

atau 0,05 pada output sebagai berikut :  

1) Ha diterima jika dibawah 0,05 atau 5% 

2) Ha ditolak jika diatas 0,05 atau 5%  

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

1) Ha diterima jika thitung>ttabel atau  

2) Ha ditolak jika thitung<ttabel 

b. Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel 

dependent. Uji F dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan 

yang muncul dengan profitabilitas yang ditentukan sebesar 5% atau 

0,05 pada output, dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

1) Ha diterima jika Fhitung>Ftabel atau  

2) Ha ditolak jika Fhitung<Ftabel  
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Analisis regresi linear berganda (Multivariate Regression) 

merupakan suatu model dimana variabel teriukat tergantung dua atau 

lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan 

fungsi persamaan linear sebagai berikut :   

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R² ) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan ukuran yang digunakan 

untuk menilai seberapa baik model yang diterapkan dapat menjelaskan 

variabel terikatnya atau menunjukkan persentase pengaruh variabel 

independent dalam menjelaskan variabel dependent. Semakin besar 

koefisien determinasinya semakin baik variabel independent dalam 

menjelaskan variabel dependent (Simamora 2007:281).  

Nilai koefisien determinasi (R
2
) ini mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel 

bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R
2
=0), 

artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain 

bila R
2
=1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis 

regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi 

ditentukan oleh R
2
 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.  

 


