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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.2 Populasi dan sampel   

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yag mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010:215). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahan 

Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2016.  

Teknik pengambilan sampel yang diambil dari populasi perusahaan 

pertambangan menggunakan metode purposive sampling, adalah dengan cara 

menentukan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga 

sampel penelitian ini menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :  

a. Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 

b. Perusahaan yang terdaftar berturut-turut selama periode penelitian  2013-

2016 

c. Perusahaan yang memiliki laba  positif 

d. Perusahaan memiliki data yang lengkap selama  periode 2013-2016 

e. Data Outlier 

Dari kriteria-kriteria diatas penulis dapat mengambil sampel penelitian. 

Adapun perusahaan Consumer Goods di Indonesia selama periode 2013-2016 

yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 21 perusahaan.  
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Tabel III.1 
Populasi dan Sampel 

No Kriteria 
Tidak sesuai 

kriteria 

Sesuai 

kriteria  

1 
Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2016 
 42 

2 
Perusahaan yang terdaftar berturut-turut selama 

periode penelitian  2013-2016. 
11 31 

3 Perusahaan yang memiliki laba  positif 4 27 

4 
Perusahaan memiliki data yang lengkap selama  

periode 2013-2016 
2 25 

5 Data Outlier 11 14 

Jumlah Perusahaan Consumer Goods yang dijadikan sampel 14 

Jumlah sampel yang diambil periode 2013-2016 56 

 

Daftar sampel perusahaan Consumer Goods di Indonesia yang di jadikan 

sampel penelitian ini pada periode 2013-2016. 

Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

2. DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

3. GGRM PT Gudang Garam Tbk 

4.  ICBP PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk 

5. INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

6. KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

7. KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

8. KLBF PT KALBE Farma tbk 

9. MBTO PT Martina Berto Tbk 

10. PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk 

11. SIDO PT.Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

12. SKBM PT.Sekar Bumi Tbk 

13. TSPC PT.Tempo Scan Pasific Tbk 

14. WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk 

Sumber: Data Olahan 

3.3 Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data 

kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang dapat dihitung dan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-sorini-agro-asia-sobi/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-charoen-pokphand-indonesia-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-japfa-comfeed-indonesia-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-astra-otoparts-auto/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-nipress-nips/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-selamat-sempurna-smsm/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-cbp-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-mayora-indah-tbk/
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data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari laporan keuangan 

yang di buat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 

2015 :71). 

Data yang diambil berupa data panel untuk perusahaan-perusahaan pada 

perusahaan Consumer Goods yang listing di BEI pada tahun 2013-2016. 

3.4 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan 

yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode 2014 – 2015. Data tersebut 

diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id. Studi 

pustaka atau literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan majalah, serta 

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, juga 

dijadikan sumber pengambilan data. 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen (Variabel Y) yaitu Profitabilitas dan variabel independen (Variabel X) 

yang terdiri dari Perputaran Modal kerja (X1), Perputaran Kas  (X2) Perputaran 

piutang (X3) Perputaran Persediaan (X4).    

3.5.1. Profitabilitas  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. 

Pengukuran tingkat profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Return on Asset (ROA). Return on assets membandingkan laba setelah 

pajak dengan total aktiva. ROA merupakan salah satu ratio profitabilitas 
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yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari 

seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan 

diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu 

perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut (Munawir, 2007 dalam Desliana, 2015) 

                 
                         

           
 

3.5.2. Perputaran Modal Kerja 

Perputaran modal kerja atau working capital turn over merupakan 

salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja 

berputar selama satu periode atau dalam satu periode. (Munawir, 

2007:80) dalam Verawati, dkk (2014 : 6) Formulasi dari perputaran 

modal kerja adalah sebagai berikut : 

                        
                

                           
 

3.5.3. Perputaran Kas 

Perputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

jumlah kas ratarata. Perputaran kas menunjukkan kemampuan kas dalam 

menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas 

berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi perputaran kas ini 

akan semakin baik Hal ini akan mencerminkan adanya over investment 
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dalam kas, begitu pula sebaliknya (Deni, 2013). Lestari (2017 : 25) 

Perputaran kas dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

                
                

             
 

 

3.5.4. Perputaran Piutang 

Perputaran piutang (receivable turn over) menggambarkan kualitas 

piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam menagih piutang 

yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam menagih piutang yang dimiliki. Jadi bias diktatakan 

bahwa rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas 

piutang dari kesuksesan penagihan piutang. Rumus yang digunakan untuk 

mencari rasio perputarn piutang menurut Subramanyam,(2010 : 251)  

adalah sebagai berikut : 

                    
                

                 
 

3.5.5. Perputaran Persediaan 

Perputaran persediaan merupakan berapa kali persediaan akan 

berputar dan kembali lagi. Perputaran persediaan merupakan aktivitas 

perusahaan yang jelas diperlukan dan diperhitungkan, karena dapat 

mengetahui efisiensi biaya, juga berguna untuk memperoleh laba yang 

besar. Rasio perputaran persediaan yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu 

periode. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran prsediaan 

menurut Subramanyam,(2010 : 254)  adalah sebagai berikut : 
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3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 

analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen 

dan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi 

data panel. Ariefianto (148:2012) data panel adalah jenis data yang 

merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) dan cross section 

(seksi silang). Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya 

adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam 

mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data time 

series dan cross section.Penelitian ini dibuat dengan menggunakan 

multiple regression yang didalam pengujiannya akan dilakukan dengan 

bantuan program EViews versi10. 

3.7 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Ariefianto (2012:148) data panel dapat didefinisikan 

sebagai gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut 

waktu (time series). Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β4X3it + eit  

Keterangan:  

Yit   : Profitabilitas 

β0    : Konstanta  

β1, β2, β3, β4  : Koefisien variabel independen 

X1it   : Perputaran Modal kerja 

X2it    : Perputaran Kas 
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X3it    : Perputaran Piutang 

X4it   : Perputaran Persediaan 

eit    : Error  

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu Poolingl Least square (model Common 

Effect), model Fixed Effect, dan model Random Effect.  

3.7.1. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel. Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time 

series dan data cross secsion tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam 

mengestimasi data panel. maka model persamaan regresinya adalah:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it +β4X3i + eit 

3.7.2. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed 

Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan 

namun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik variabel dummy 

dapat ditulis sebagai berikut:  
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Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it +β4X3i + ….+ βndnit+eit 

3.7.3. Random Effect  

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan megurangi 

efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

random effect ini menggunakan variabel gangguan (error terms). 

Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan 

antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model random effect tidak 

lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β4X3i + eit + µi 

3.8 Uji Spesifikasi Model 

3.8.1. Uji Chow 

Uji Spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data 

panel yang akan digunakan.Uji Chow digunakan untuk memilih antara 

metode Common Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut:  

H0 : Metode common effect  

H1 : Metode fixed effect  

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α = 5%, atau nilai 

probability (p-value) F test < α = 5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square ≥ α = 5%, atau nilai 
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probability (p-value) F test ≥ α = 5% maka H0 diterima, atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common 

effect. 

3.8.2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang 

sebaiknya dipakai, yaitu Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect 

Model (REM). Dalam FEM setiap objek memiliki intersep yang 

berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing objek tidak berubah 

seiring waktu. Hal ini disebut dengan time-invariant. Sedangkan dalam 

REM intersep (bersama) mewakilkan nilai rata-rata dari semua intersep 

(cross section) dan komponen mewakili deviasi (acak) dari intersep 

individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati, 2013). Hipotesis 

dalam uji Hausman sebagai berikut: 

H0 : Random Effect Model 

Ha : Fixed Effect Model 

Jika H0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM. 

Karena REM kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel 

bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya 

dipakai adalah REM. 

3.9 Uji Kualitas Data 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 
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ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar 

tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

3.9.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas residual motode Ordinary Least Square secara 

formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- Bera 

(JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis 

(sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji ini 

dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut Gujarati 

(2013) 

Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

3.9.2. Uji Multikoliniearitas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel 

independennya. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi 

antarvariabel bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model 

mengalami masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 

maka model bebas dari multikolinearitas. 

3.9.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika variance 

tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan Heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen 

dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah 

selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute 

adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute 

residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji 

Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3.9.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah hubunngan antara anggota seri dari 

observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) 

atau tempat (data cross section) (Gujarati, 2013). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji 

Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai 

probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai 

prbabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi (Winarno, 2015) 
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3.10 Uji Hipotesis   

3.10.1. Uji Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-

masing variabel independen yang terdiri atas asimetri informasi, 

profitabilitas dan likuiditas terhadap manajemen laba sebagai variabel 

dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat thitung, dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

  H0 : βi = 0 

  Ha : βi ≠ 0 

1) Jika nilai signifikan thitung < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen sehingga H0 ditolak. 

2) Jika nilai signifikan thitung > 0,05 berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen, sehingga H0 diterima. 

3.10.2. Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan 

Ftabel. Apabila Fhitung> Ftabel dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 

(5%)  
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1) Apabila F hitung < F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya 

tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

2) Apabila F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak, artinya 

ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

3.11 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui presentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika 

koefisien determinasi (R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk mempredisikan variabel-variabel 

dependen. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen 

tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


