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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu selama 3 

tahun dari 2014-2016. Selama periode penelitian, terdapat 67 perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dan sampel Menurut Sugiyono (2014:116) merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini dapat 

dikelompokkan menjadi sampel keputusan yang memilih anggota-anggota sampel 

yang sesuai dengan kriteria tertentu atas dasar catatan yang lalu atau tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2014-2016. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria sampel yang telah
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ditentukan. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel 

dalam penelitian yang dilakukan antara lain:  

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.  

2. Telah menerbitkan laporan Tahunan secara lengkap yang berakhir 31 

Desember selama periode pengamatan.  

3. Tidak di keluarkan (didelisting)  oleh BEI selama periode pengamatan. 

4. Komponen laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah. 

5. Sumber data penelitian memiliki informasi yang lengkap terkait varabel 

6. Memperoleh Laba bersih (tidak mengalami kerugian selama periode 

pengamatan). 

Dari sampel penelitian diperoleh sebanyak 22 perusahaan per tahun 

dengan tiga periode yaitu periode 2014 sampai dengan periode 2016. Mengenai 

rincian sampel penelitian dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

Tabel 3.1 

Proses dan Hasil Seleksi Sampel berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 
67 

2 
Perusahaan yang terdaftar tesebut tidak mempublikasikan laporan 

tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
(3) 

3 Perusahaan pernah di delisting dari BEI  (1) 

4 Komponen laporan keuangan tidak dinyatakan dalam Rupiah. (12) 

5 
Informasi dalam sumber data tidak lengkap terkait variabel 

penelitian 
(3) 

6 
Perusahaan yang mengalami kerugian (loss) selama tahun 

pengamatan 
(26) 

Jumlah sampel  22 

Sumber: Data Olahan 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sugiyono (2014:13) menyatakan bahwa metode kuantitatif dapat  diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan  pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga didasarkan pada teori yang 

mendukung sebagai landasan teoritis dalam menganalisis data yang di peroleh. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang 

diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih 

lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas lima variabel, yaitu  Biaya 

Produksi, Pertumbuhan Penjualan, Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage sebagai variabel bebas (Independent), dan Profitabilitas dengan rasio 

Return  On Asset (ROA) sebagai variabel terikat (dependent). 

Sumber data sekunder berasal dari catatan atau dokumentasi perusahaan, 

publikasi Pemerintah, analisis media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma 

Sekaran, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Dimana data sekunder adalah sumber data yang di peroleh penelitian secara tidak 

langsung tetapi melalui media perantara dan pada umumnya berupa bukti catatan, 

atau laporan historis yang telah tersusun dan sudah dipublikasikan yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang 

berkaitan dengan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan 

Tahunan perusahaan manufaktur yang listing di BEI sejak tahun 2014 sampai 

2016 sebanyak 22 perusahaandan data yang digunakan sebanyak 66 laporan 
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Tahunan perusahaan. Data di peroleh dari laporan keuangan emiten di website 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 146). Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang 

bersumber dari data arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Dengan cara 

mengamati dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Profitabilitas. Data 

tersebut peneliti peroleh dari media internet dengan cara mendownload laporan 

tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia melalui situs 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014:193). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan. Pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan dan cara-cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data.  

Dalam penelitian ini termasuk kedalam data panel yaitu penggabungan 

antara time series (data yang dikelompokkan berdasarkan kurun waktu tertentu. 
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Misalnya bulanan, semesteran atau tahunan) dan cross sectional (terdiri dari 

beberapa objek data pada suatu waktu) dan oleh karena itu pula data panel 

memiliki beberapa objek dan beberapa waktu (Trianto, 2015: 71). 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi 

Penulis mengambil data-data sekunder yang diperoleh dari media internet 

dengan cara mendownload laporan tahunan perusahaan industri dasar dan 

kimia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI)  

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami 

literatur-literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan beberapa sumber yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

3.6 Defenisi Operasional Variabel 

3.6.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang keberadaanya 

dipengaruhi oleh variabel lain (Trianto, 2015: 25). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas . Dalam suatu perusahaan umumnya masalah 

profitabilitas lebih penting dari pada laba. Menurut werren dalam Zandra (2016) 

mengemukakan bahwa analisis profitabilitas merupakan evaluasi atas tingkat 

pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya 

perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan dampak berbagai pemicu 

profitabilitas. Return On Asset sering dijadikan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian total aktiva setelah beban bunga dan pajak. Bertambah tinggi 
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Return On Asset, maka bertambah baik bagi perusahaan. laba bersih mengindikasi 

profitabilitas perusahaan.. Menurut Munawir (2002) dalam (Lestianti, 2016), 

ROA memiliki beberapa manfaat yang antara lain: 

1. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan 

analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang 

sensitif terhadap setiap hal yang memengaruhi keadaan keuangan perusahaan. 

2. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri, sehingga dapat diketahui posisi 

perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam 

perencanaan strategi. ROA (Kasmir, 2008) sebagai berikut: 

    
                  

          
 

3.6.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

keberadaannya mempengaruhi variabel lainnya (Trianto, 2015: 25). 

3.6.2.1 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan 

barang dan jasa. Istilah  produksi cenderung dikaitkan dengan pabrik, mesin, 

maupun lini perakitan karena pada mulanya  teknik dan metode dalam manajemen 

produksi memang di pergunakan untuk mengoperasikan pabrik atau kegiatan 

lainnya. Menurut Mulyadi (2014:14) Biaya produksi adalah sebagai berikut :  

“Biaya produksi merupakan biaya - biaya yang terjadi untuk mengolah 

bahan baku menjadi  produk jadi yang  siap - siap untuk di jual.”  

Rumus Biaya produksi sebagai berikut : 
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3.6.2.2 Pertumbuhan Penjualan 

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena 

penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan bila 

penjualan ditingkatkan maka aktiva pun harus ditambah (Weston dan 

Brigham,1991) dalam (Lestianti, 2016). Pertumbuhan penjualan (growth) memiliki 

peranan yang penting dalam menghitung modal kerja dan profitabilitas. Dengan 

mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi 

seberapa besar  profit  yang akan  didapatkan. Untuk mengukur pertumbuhan 

penjualan, digunakan rumus:  

                   
                                        

                    
 

3.6.2.3 Modal Kerja 

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan 

selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran 

modal kerja (working capital turnover period) dimulai pada saat kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai pada saat kembali 

lagi menjadi kas. Menurut Kasmir (2012:182) Perputaran modal kerja atau 

working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau melihat 

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode. 

Indikator-indikator dari working capital turnover adalah sebagai berikut: 
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1. Penjualan Bersih 

Penjualan bersih adalah jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan 

setelah dikurangi retur, potongan untuk barang rusak atau hilang dan diskon 

diperbolehkan. 

2. Aktiva Lancar 

Aktiva lancar adalah aktiva perusahaan yang berupa kas atau aktiva yang lain 

yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 

satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan jika melampaui satu 

tahun. Pos-pos neraca yang masuk dalam perkiraan aktiva lancar adalah kas, 

investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, piutang penghasilan, 

persediaan, dan biaya dibayar dimuka. 

3. Hutang Lancar 

Hutang atau kewajiban lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu 

tahun sejak tanggal neraca). Pos-pos neraca yang masuk ke dalam perkiraan 

hutang lancar adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, biaya yang 

masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo, dan 

pendapatan diterima dimuka. 

Untuk mengukur besarnya perputaran modal kerja (working capital turnover) 

dalam Riyanto (2008:64)  digunakan formula : 
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3.6.2.4 Ukuran Perusahaan 

Menurut sawir (2012:101) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan 

dari struktur keuangan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana 

perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log 

size, nilai saham, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya 

terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (largefirm), perusahaan 

menengah (medium-size)dan perusahaan kecil (small firm). 

Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah 

total aset atau aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total 

aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Menurut Gill dan Joggi (1999) dalam (Lestianti,2016) size diukur dengan 

menggunakan logaritma dari total aset. Dimana: 

                      

Dimana: 

Sizeit = Ukuran perusahaan i pada tahun t 

Total Assetit = Total aset yang dimiliki perusahaan i pada tahun t 
 

3.6.2.5 Leverage 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan 

antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio 

leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. 

Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut 
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Fahmi (2012:62) rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

oleh modal. 

Leverage perusahaan diukur dengan menggunakan ratio keuangan. 

Adapun rasio yang menunjukkan komposisi leverage dalam penelitian ini 

menggunakan (DER). Debt Equity Ratio dapat dihitung dengan membandingkan 

nilai hutang perusahaan pada akhir periode dengan total ekuitas perusahaan pada 

akhir periode. Secara sederhana DER dapat dirumuskan dengan: 

    
            

     
 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemelencengan distribusi), Ghozali(2016:19). 

Jadi dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

gambaran mengenai biaya produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, uuran 

perusahaan, leverage dan profitabilitas. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model 

regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri atas uji Normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 
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3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik, 

Ghozali(2016:154). 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara 

visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya, Ghozali 

(2016:156). Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan uji statistik dengan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Menurut Ghozali 

(2016:158) Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA: Data residual berdistribusi tidak normal  

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi 

multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation 
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Factor) dan tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, Ghozali (2016:103). Jika nilai 

tolerance> 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi sering dikenal dengan nama korelasi serial dan sering 

ditemukan pada data serial waktu (time series). Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, Ghozali 

(2016:107). Pada penelitian ini, Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tes Durbin Watson (D-W). 

Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan DW tabel (dL & dV). 

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali 

(2016:134). Dalam penelitian ini, asumsi heteroskedastisitas akan diuji 
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menggunakan analisis grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, Ghozali 

(2016:134). Selain menggunakan analisis grafik scatterplot untuk membuktikan 

lebih lanjut apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi maka dapat di 

uji juga dengan menggunakan glejser, Ghozali (2016:137). Nilai signifikan 

masing-masing variabel pada uji glejser harus memiliki tingkat signifikansi lebih 

dari 5%. 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

linear berganda, uji signifikansi parameter individual, uji signifikansi simultan 

dan Uji Koefisien Determinasi (R²). 

3.7.3.1 Analisis regresi linear berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi 

linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri dari biaya produksi, pertumbuhan 

penjualan dan modal kerja, ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan variabel 

dependennya adalah profitabilitas. Untuk menguji hipotesis dari variabel-variabel 

tersebut, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 

Y = Variabel terikat yaitu profitabilitas 

a = Konstanta  

X1 = Biaya Produksi 

X2 = Pertumbuhan penjualan  

X3 = Modal Kerja 

X4 = Ukuran Perusahaan 

X5 = Leverage 

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien regresi dari variabel bebas  

e = Error  

3.7.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ 

independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen dan 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 

signifikansi 0,05. Langkah yang digunakan dalam menguji hipotesis ini adalah 

dengan menentukan level of significancenya. Level of significance yang 

digunakan adalah sebesar 5% atau (a) = 0,05. Jika sign t > 0,05 maka Ha ditolak 

namun jika sign t < 0,05 maka Ha diterima dan berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 

2016:97). 

3.7.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statisitik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen/ bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
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bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. Uji statistik F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

regresi secara bersama- sama terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat 

signifikan 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan 

Ha diterima, hal ini berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak , hal ini berarti 

bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). 

3.7.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen, karena jika R² kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya amat terbatas 

(Ghozali,2016:98). 


