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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis investigasi dalam 

penelitian ini adalah korelasional yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Intervensi peneliti dalam 

penelitian ini adalah minimal karena data yang digunakan adalah data sekunder 

yang di peroleh dari dinas perdagangan bagian koperasi di Kota 

Padangsidimpuan. Unit analisis yang di tuju adalah organisasi, yaitu KPRI SMPN 

yang ada di Kota Padangsidimpuan. Dimana pengambilan data dilakukan dalam 

kurun waktu lima tahun atau longitudinal. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (20013: 148) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia SMPN di Kota Padangsidimpuan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013: 149). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampling purposive. Menurut Sugiyono (2013: 156) sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria 

tertentu. Adapun kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

a. Koperasi yang merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMPN di 

Kota Padangsidimpuan. 
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b. Memiliki data laporan keuangan tahunan untuk periode tahun 2012 – 2016. 

Dibawah ini merupakan sampel perusahaan yang digunakan peneliti 

berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan. 

Tabel 3.1  

Daftar Perusahaan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah koperasi yang terdaftar pada Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia di Kota Padangsidimpuan. 

132 

Koperasi yang bukan merupakan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia SMPN di Kota 

Padangsidimpuan. 

(125) 

Jumlah koperasi yang dijadikan sampel 7 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia SMPN yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah 7 koperasi. Dengan tahun pengamatan 5 tahun berturut – turut, maka total 

sampel dalam penelitian ini adalah 35 sampel, yaitu 7 koperasi × 5 tahun 

observasi. Adapun nama koperasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Daftar Nama Koperasi 

No. Nama Koperasi 

1. KPRI SMPN 1 Padangsidimpuan 

2. KPRI SMPN 2 Padangsidimpuan 

3. KPRI SMPN 3 Padangsidimpuan 

4. KPRI SMPN 4 Padangsidimpuan 

5. KPRI SMPN 5 Padangsidimpuan 

6. Koperasi Pegawai Negeri Dimpu SMPN 6 Padangsidimpuan 

7. KPRI SMPN 8 Padangsidimpuan 

Sumber: Data diolah 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data – data yang berupa angka – angka yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan tahunan koperasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data – data yang disajikan dalam bentuk dokumen laporan keuangan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMPN di Kota Padangsidimpuan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yang diambil dari media cetak dan elektronik. Data 

penelitian ini diperoleh dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban Badan 

Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia. 

3.5. Defenisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. 

3.5.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 97). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Return On Invesment. 

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return On 

Invesment (ROI) atau Return On Total Assets (ROA) merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan 
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(Kasmir, 2015: 202). Menurut Kamir (2015: 202) rumus untuk mencari Return On 

Invesment dapat digunakan sebagai berikut: 

    Earning after interest and tax 

Return On Invesment = ------------------------------------- 

     Total assets 

3.5.2. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2013: 96) variabel independen sering disebut sebagai 

variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu receivable turnover, 

debt to equity ratio, dan equity to total assets ratio. 

1) Receivable Tunrover 

Menurut Kasmir (2015: 176) receivable turnover atau perputaran 

piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam 

dalam piutang tersebut berputar dalam satu periode.  

Menurut Jumingan (2009: 127) tingkat perputaran piutang sendiri dapat 

dihitung dengan membagi nilai penjualan kredit neto dengan piutang rata – 

rata atau nilai akhir piutang.  

                   Penjualan kredit neto/pendapatan 

Perputaran piutang = ------------------------------------------ 

                                               Piutang rata – rata  
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2) Debt to Equity Ratio 

Dalam Fahmi (2014: 128) mengenai debt to equity ratio ini Joel G. 

Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya sebagai “ukuran yang dipakai 

dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya 

jaminan yang tersedia untuk kreditor”. Rumus untuk mencari debt to equity 

ratio dapat digunakan perbadingan antara total hutang dengan total ekuitas 

sebagai berikut (Kasmir, 2015: 158): 

                                         Total hutang (debt) 

Debt to Equity Ratio =  ---------------------------- 

                                            Ekuitas (equity) 

3) Equity to Total Assets Ratio 

Rasio modal sendiri dengan total aktiva atau equity to total assets ratio 

menunjukkan persentase investasi dalam total aktiva yang telah dibelanjai 

dengan dana yang berasal dari modal sendiri (Jumingan, 2009: 135). Menurut 

Jumingan (2009: 135) rasio ini disebut juga dengan proprietary ratio atau 

stockholders equity ratio, yang dihitung dengan membagi modal sendiri 

dengan total aktiva. 

                                                                            Modal sendiri 

Rasio modal sendiri dengan total aktiva = ------------------- 

                                                                             Total aktiva 

3.6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisi data 

diperlukan untuk menguji hipotesis sehingga dapat diketahui pengaruh receivable 

turnover, debt to equity ratio, dan equity to total assets ratio terhadap retur on 
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invesment.  Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan alat-alat 

analisis sebagai berikut: 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2013: 238) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang 

dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan 

statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada 

sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. 

Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan 

data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di 

mana sampel diambil. 

Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, 

mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan rata – rata dan standar deviasi, perhitungan 

persentase (Sugiyono, 2013: 239). Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan 

mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan 

prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata – rata sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa 

dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata – rata atau lebih 

tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa, dalam 
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statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena 

peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan 

generalisasi. 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan mengetahui parameter dalam model yang 

digunakan adalah baik, maka penelitian harus diuji mengenai asumsi klasik dari 

regresi model sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi 

multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

3.6.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau nilai 

residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik  pengujian normalitas dilakukan dengan analisis statistik. Untuk menguji 

apakah data berdistribusi normal atau tidak di lakukan uji statistik kolmogrov – 

smirnov test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi > 0,05. 

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedasitas oleh (Ghozali, 2013) bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas  dan jika berbeda disebut 
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Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized.  Dasar analisis, jika ada pola tertentu 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam pengamatan ini uji heteroskedastisitas yang digunakan 

adalah Gletiver-Test (Ghozali, 2013: 139). 

3.6.2.3. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

Multikolonieritas dapat dilihat dari (a) nilai tolerance dan lawannya (b) 

nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setaip variabel 

independen manakah yang dijelaskan dari variabel independen lainnya. Jadi 

tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi ( karena VIF = 1/tolerance). Nilai 

cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 
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adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 

2013:105). 

3.6.2.4. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 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 masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) 

karena ”gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi 

”gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model 

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

untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin – Watson. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Keputusan Autokorelasi 

Keterangan Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

      Sumber: Ghozali, 2013 

 

 



52 
 

3.7. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regeresi berganda karena 

variabel bebas dalam penelitian ini bebas dari satu. Metode analisis berganda 

merupakan teknik uji yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dan mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variebel dependen. Persamaan 

analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ...... + bnXn 

Dimana: 

Y  = Return On Invesment 

a  = Konstanta 

b1, b2,b3, b4    = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1  = Receivable Turnover 

X2  = Debt to Equity Ratio 

X3  = Equity to Total Assets Ratio 

3.8. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen, pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan 

menggunakan: 

3.8.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013: 97). Uji t dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) terhadap 
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variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t 

tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% 

(α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 

ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. 

3.8.2. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).  
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Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% 

(α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 

variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen; 

b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa 

variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untk memprediksi variasi variabel dependen. 

 


