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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk 

penyusunan paradigma penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bursa Efek 

Indonesia melalui media internet dengan situs www.idx.co.id, penelitian ini 

dilakukan dari bulan Oktober 2017. 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena data 

yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data dalam bentuk angka-angka. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan hasilnya (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan wajib dan lanjutan: 

a. Neraca per 31 Desember 2012-2016 

b. Laporan Laba Rugi untuk tahun berakhir 2012-2016 

3.2.2 Sumber Data 

Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, namun sudah tersedia sehingga 

kita tinggal mencari dan mengumpulkannya dalam bentuk laporan-laporan milik 

perusahaan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

http://www.idx.co.id/
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dengan mendownload di www.idx.com yang berupa laporan keuangan serta 

gambaran umum perusahaan industri tekstil dan garment yang listing di BEI dari 

tahun 2012-2016. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di 

sektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2012-2016 yaitu sebanyak 18 perusahaan.   

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2007). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan kriteria sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan Sektor Tekstil dan Garment yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Perusahaan Sektor Tekstil dan Garment yang terdaftar di BEI, yang 

menerbitkan serta mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara 

http://www.idx.com/
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lengkap dan berturut-turut per 31 Desember tahun 2012, 2013, 2014, 2015 

dan 2016. 

Sesuai dengan kriteria tersebut diatas, penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 16 perusahaan. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

selama 5 tahun dari tahun 2012-2016. 

Tabel 3.1: Proses Pengambilan Sampel Perusahaan 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Perusahaan Tekstil dan Garment yang 

terdaftar di BEI 

18 

Jumlah Perusahaan yang tidak 

mempublikasikan data laporan keuangan 

2 

Jumlah sampel terpilih 16 

Sumber: Data Sekunder diolah dari BEI 

Adapun sampel yang terpilih tersebut, yaitu: 

Tabel 3.2: Sampel Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1 PT. Polychem Indonesia, Tbk  ADMG 

2 PT. Argo Pantes, Tbk ARGO 

3 PT. Eratex Djaja Tbk  ERTX 

4 PT. Ever Shine, Tbk ESTI 

5 PT. Panasia Resources, Tbk HDTX 

6 PT. Indo Rama Synthetic Tbk  INDR 

7 PT. Apac Citra Centertex, Tbk MYTX 

8 PT. Pan Brothers Tbk  PBRX 

9 PT. Asia Pasific Fibers, Tbk POLY 

10 PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk RICY 

11 PT. Sri Rejeki Isman Tbk  SRIL 

12 PT. Sunson Textile Manufacturer, Tbk SSTM 

13 PT. Star Petrochem Tbk STAR 

14 PT. Tifico Fiber Indonesia, Tbk TFCO 

15 PT. Trisula International Tbk  TRIS 

16 PT. Nusantara Inti Corpora Tbk  UNIT 

Sumber: Indonesia Stock Exchange (IDX) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik studi pustaka dengan melakukan telaah, eksplorasi, dan 

mengkaji berbagai literature pustaka yang relevan dengan penelitian, dan teknik 

dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari laporan keuangan perusahaan 

yang telah tercatat atau dipublikasikan secara resmi, berbentuk Annual Report 

yang dikeluarkan oleh website www.idx.com. Data yang dikumpulkan berupa 

laporan keuangan milik perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industry 

tektil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2016, 

serta data-data lain yang dibutuhkan berkaitan dengan proses penelitian (Norma, 

2011). 

3.5 Definisi Operasional Variabel  

 Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Variabel Dependent 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan diukur melalui Return On 

Assets (ROA).  

Kinerja Keuangan, merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset secara 

efektif selama periode tertentu  (Rudianto, 2013:186). Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba bersih 

http://www.idx.com/


66 
 

 
 

setelah pajak. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen 

dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015:202).  

3.5.2 Variabel Independent 

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2011). 

Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.3: Ringkasan Definisi Operasi Variabel Independent 

Variabel Definisi Rumus 

Current Ratio 

(X1) 

CR merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan 

perusahaan dalam 

membayar kewajiban 

jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih secara 

keseluruhan (Kasmir, 

2015:134).  

 

    
             

             
        

Total Assets 

Turnover 

(X2) 

TAT mengukur efektivitas 

penggunaan seluruh aktiva 

dalam menghasilkan 

penjualan. Semakin besar 

rasio ini berarti semakin 

efektif pengelolaan 

seluruh aktiva yang 

dimiliki perusahaan 

(Kasmir, 2015:184). 

 

 

     
          

             
 

 

Net Profit 

Margin (X3) 

NPM Rasio ini merupakan 

ukuran keuntungan 

dengan membandingkan 

antara laba setelah pajak 

dibandingkan dengan 

penjualan. Rasio ini 

menunjukkan pendapatan 

bersih perusahaan atas 

penjualan (Kasmir, 

2015:202). 
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Debt to Equity Ratio (X4) 

 

DER digunakan untuk 

mengetahui jumlah dana 

yang disediakan 

peminjam (kreditor) 

dengan pemilik 

perusahaan. Rasio ini 

juga berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang 

dijadikan untuk jaminan 

utang (Kasmir, 

2012:158). 

 

 

     
            

             
 

 

Debt to Assets Ratio (X5) DAR digunakan untuk 

mengukur seberapa besar 

jumlah aktiva perusahaan 

dibiayai dengan total 

hutang. Semakin tinggi 

rasio ini berarti semakin 

besar jumlah modal 

pinjaman yang digunakan 

untuk investasi pada 

aktiva guna 

menghasilkan 

keuntungan bagi 

perusahaan 

(Syamsuddin, 2006:30). 

 

 

     
            

          
 

 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda data panel dengan bantuan 

program komputer Eviews 9.0. Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis 

berganda data panel, terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji 

asumsi klasik. 
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3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi tentang 

data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. 

Data yang dilihat adalah jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-

rata (mean), dan standard deviasi (Fahmi, 2013). Statistik deskriptif ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku dari data sampel 

tersebut, sehingga mudah dipahami oleh pembaca (Mery Andayani, 2016). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel terikat, 

variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, 

sedangkan distribusi normal dapat diketahui dengan melihat penyebaran data 

statistic pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah 

dengan Histogram Jarque-Bera. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Data residual terdistribusi normal 

H1 : Data residual tidak terdistribusi normal 

Jika angka propabilitas ≥ 5% berarti Ho diterima, berarti data terdistribusi secara 

normal. Sebaliknya bila angka probabilitas ≤ 5%, maka Ho ditolak yang artinya 

data tidak terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Menurut (Ghozali, 2011) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. 

Untuk menguji multikolinearitas dengan cara melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) masing-masing variabel independen. Dengan ketentuan: Jika 

nilai VIF ≥ 10, maka dapat dikatakan data terdapat gejala multikolinearitas. 

Sebaliknya jika nilai VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinearitas. 

c. Uji Autokolerasi 

Menurut (Ghozali, 2012) uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian 

autokolerasi dilakukan dengan uji Serial Correlation LM Test, dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada masalah autokolerasi 

H1 : Ada masalah autokolerasi  

Jika angka probabilitas ≥ 5%, H0 diterima, yang berarti tidak ada masalah 

autokolerasi yang terjadi, sebaliknya jika angka probabilitas ≤ 5%, maka H0 

ditolak, dapat dikatakan bahwan terdapat masalah autokolerasi dalam penelitian 

ini. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2012) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan Uji White. Dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

H1 : Ada masalah heteroskedastisitas  

Jika angka probabilitas ≥ 5%, maka H0 diterima, yang berarti tidak terjadi atau 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Sebaliknya jika 

angka probabilitas ≤ 5%, maka H0 ditolak, yang berarti dapat dikatakan terdapat 

masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini. 

3.6.3 Analisis Regresi dengan Data Panel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009)  analisis regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap 

variabel dependent dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu 

persamaan linear. Adapun model analisis regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it +β3X3it + β3X4it + β3X5it + eit 

Keterangan: 

Yit  : Return On Assets (ROA) 

β0  : Konstanta  

β1, β2, β3,  : Koefisien variabel independent  

X1it  : Current Ratio 
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X2it   : Total Assets Turnover 

X3it   : Net Profit Margin 

X4it   : Debt to Equity Ratio 

X5it   : Debt to Total Assets Ratio 

eit   : Error  

3.6.4 Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel 

A. Uji F (Chow Test) 

Uji Chow bertujuan untuk menguji/ membandingkan atau memilih model 

mana yang terbaik apakah model Common Effect atau Fixed Effect yang akan 

digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam Uji Chow adalah sebagai berikut: 

1. Estimasi dengan Fixed Effect 

2. Uji dengan menggunakan Chow-Test 

3. Pengujian F Test  ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

Jika P-Value ≥ 5%, maka H0 diterima, yang berarti model terpilih adalah 

Common Effect. Sebaliknya, jika P-Value ≤ 5%, maka H0 ditolak, yang 

berarti model terpilih adalah Fixed Effect. 

4. Bila berdasarkan Uji Chow model yang terpilih adalah Common Effect, 

maka langsung dilakukan uji regresi data panel. Tetapi bila yang terpilih 

adalah Fixed Effect, maka dilakukan Uji Hausman untuk menentukan 
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antara model Fixed Effect atau Random Effect yang akan dilakukan untuk 

melakukan uji regresi data panel. 

B. Uji Hausman (Hausman Test) 

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan/ memilih model mana 

yang terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect yang akan digunakan untuk 

melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Hausman 

Test adalah sebagai berikut: 

1) Estimasi dengan Random Effect 

2) Uji dengan menggunakan Hausman Test  

3) Pengujian Hausman Test  ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

4) Jika P-Value ≥ 5%, maka H0 diterima, yang berarti model terpilih adalah  

Random Effect. Sebaliknya, jika P-Value ≤ 5%, maka H0 ditolak, yang 

berarti model terpilih adalah Fixed Effect. 

3.6.5 Uji Model Data Panel 

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu: 

A. Estimasi Common Effect 

Estimasi Common Effect  merupakan suatu estimasi data panel yang hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross-section dengan menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Pendekatan ini tidak memperhatikan 
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dimesi individu atau waktu. Dalam model ini terdapat asumsi bahwa intersep dan 

koefisien regresi nilainya tetap untuk setiap objek penelitian dan waktu. 

Adapun persamaan regresi dalam model Common Effects dapat ditulis 

sebagai berikut:  

Yit = α  + Xitβ + ԑit 

Dimana: i = Unit Cross Section; t = periode waktu 

B. Estimasi Fixed Effect 

Metode estimasi ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda 

antar individu. Perbedaan itu dapat dikomodasi melalui perbedaan pada 

intersepnya. Oleh karena itu, dalam model Fixed Effect setiap merupakan 

parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik 

variabel dummy yang dapat ditulis sebagai berikut :  

Yit = α + αi + Xitβ + ԑit 

Teknik diatas dinamakan Least Square Dummy Variabel (LSDV). Selain 

diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek 

waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan 

variabel dummy waktu di dalam model. 

C. Estimasi Random Effect  

Random Effect atau model efek acak diestimasikan pada data panel yang 

variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. 

Menurut Widarjono (2009) model Random Effect digunakan untuk mengatasi 

kelemahan model Fixed Effect yang menggunakan variabel dummy. Metode 
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analisis data panel dengan model Random Effect harus memenuhi persyaratan 

yaitu jumlah cross section harus lebih besar dari pada jumlah variabel penelitian. 

Persamaan model Random Effect menurut (Gujarati, 2012) adalah sebagai 

berikut: 

Yit = α + Xitβ + Wit 

Dimana Wit terdiri dari dua komponen yaitu residual cross section dan residual 

gabungan time series dan cross section. Model ini disebut juga Error Components 

Model (ECM) karena residual terdiri atas 2 komponen. Berbeda dengan Fixed 

Effects Model, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai 

bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan 

variabel penjelas yang teramati, karena itu metode OLS tidak bisa digunakan 

untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model Random Effect. Metode 

yang tepat untuk mengestimasi model Random Effects adalah Generalized Least 

Squares (GLS) dengan asumsi homokedastik dan tidak ada cross-sectional 

correlation. 

3.6.6 Uji Hipotesis 

A. Uji t (Secara Parsial atau individual) 

 Uji t (t-test) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). 

Signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap terikat dilakukan 

dengan melihat probabilitas dari rasio masing-masing variabel independen pada 

taraf nyata α = 0,05. Pengambilan keputusan untuk uji t  (parsial)  dalam analisis 

regresi adalah:  
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1) Jika nilai sig < 0,05, maka variabel indepent berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai sig < 0,05, maka variabel indepent berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

B. Uji F (Secara Simultan atau Bersamaan) 

 Uji F-statistik dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara keseluruhan (Ghozali, 2012). Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai signifikan: 

1) Jika nilai signifikan < 0,05, maka variabel independent secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 

2) Jika nilai signifikan > 0,05, maka variabel independent secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 

C. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)   

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 

2012). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variasi total pada variabel 

terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya dalam model regresi 

tersebut. Nilai koefisien determinasi ialah antara 0 hingga 1. Dengan ketentuan: 

1) Nilai R
2 

yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam model 

tersebut dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena dapat 

menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya. 

2) Nilai R
2 

sama dengan atau mendekati 0 menunjuukan variabel dalam 

model yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel 
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dependen. Nilai koefisien determinasi akan cenderung semakin besar bila 

jumlah variabel independen dan jumlah data yang di observasi semakin 

banyak. Oleh karena itu, maka digunakan ukuran adjusted  R
2 

(R
2
), untuk 

menghilangkan bias akibat adanya penambahan jumlah variabel 

independen dan jumlah data yang diobservasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


