
1 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

metode tindak lanjut. Karena dengan metode ini peneliti mengetahui 

perkembangan lanjutan dari subjek setelah kondisi tertentu (Sekaran, 2006) 

Peneliti ingin mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan sesudah menerapkan sistem ERP pada perusahaan Consumer 

Goods Industry yang listing di BEI. Penelitian ini menggunakan data time 

horizon jenis longitudinal studies karena data yang diperoleh lebih dari satu 

titik waktu yang berbeda untuk menjawab pertanyaan atas penelitian yang 

dilakukan (Sekaran, 2006) 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

A. Populasi  

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang mempunyai karekteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah sebanyak 37 perusahaan Consumer Goods Industry yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penggunaan perusahaan Consumer Goods Industry yang tercatat di 

BEI sebagai populasi karena data laporan keuangan perusahaan Consumer 

Goods Industry yang tercatat di BEI akan memberikan pengungkapan data 

informasi tertentu yang di butuhkan dalam penelitian ini. 
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B. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi terdiri atas sejumlah anggota 

yang dipilih dari populasi. Dengan sampel penilitian dapat menarik 

kesimpulan yang dapat di generalisasikan terhadap populasi penelitian. 

Dalam penelitian ini diperoleh sampel 17 perusahaan Consumer Goods 

Industry yang telah menerapkan sistem ERP dengan rentan waktu 

penerapan sistem ERP pada periode 2011-2015. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  

metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

sampling di mana berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Trianto, 

2015). Karena dengan metode ini sampel yang diambil dalam penelitian 

ini akan lebih representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah 

1. Perusahaan yang menerapkan sistem ERP 

2. Perusahaan public Consumer Goods Industry yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2011-2015 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara rutin dua tahun 

sebelum dan sesudah penerapan ERP pada tahun 2011-2015 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan 

mencantumkan seluruh informasi yang di butuhkan dalam penelitian 

ini. 
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Berdasarkan kriteria di atas maka: 

Jumlah populasi 37 Perusahaan 

Perusahaan yang tidak 

memenuhi criteria  

20 Perusahaan 

Jumlah sampel 17 Perusahaan 

Jumlah pengamatan 68 Perusahaan 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, 

yaitu laporan tahunan perusahaan sampel. Penggunaan sumber data lain yang 

diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang  mendukung penelitian 

berupa informasi yang diperoleh dari literature, artikel dan skripsi terdahulu. 

Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan  tahun 2011, 2012, 

2013, 2014 dan 2015. Data tersebut meliputi: 

1. Data perusahaan publik Consumer Goods Industry yang listing di Bursa 

Efek Indonesia ( BEI) diperoleh dari http://www.idx.co.id 

2. Data mengenai perusahaan yang menerapkan sistem ERP diperoleh dari 

http://www.insidenwinme.blogspot.com  

3. Data mengenai tahun penerapam sistem ERP pada perusahaan diperoleh 

dari annual report perusahaaan dan dari http://www.idx.co.id 

4. Data untuk perhitungan rasio keuangan diperoleh dari data laporan 

keuangan perusahaan dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 

rasio keuangan yang diproksikan melaluli  Rasio Beban penjualan, 

adminitrasi dan umum, Rasio Beban pokok penjualan, Rasio jumlah 

http://www.idx.co.id/
http://www.insidenwinme.blogspot.com/
http://www.idx.co.id/
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karyawan, Rasio Return On Asset (ROA), Rasio  Return On Investmen 

(ROI) , Rasio Return On Sales (ROS). 

 

3.4 Variabel dan Pengukurannya  

Pada penelitian ini menggunakan variabel rasio beban penjualan 

adminitrasi dan umum dengan pendapatan, rasio beban pokok penjualan 

dengan pendapatan dan rasio jumlah karyawan dengan pendapatan dalam 

penelitian Laras (2014) dan tambahan variabel lainya oleh peneliti sebagai 

berikut : 

1. Variabel Kinerja Keuangan 

Variabel kinerja keuangan di proksikan dengan  Rasio Beban 

penjualan, adminitrasi dan umum dengan pendapatan, Rasio Beban pokok 

penjualan dengan pendapatan, Rasio jumlah karyawan dengan jumlah 

pendapatan, Rasio Return On Asset (ROA) , Rasio  Retun On Investmen 

(ROI), Rasio Return On Sales ( ROS).  

1) Variabel Laras 

a. Rasio Beban Penjualan Adminitrasi dan Umum 

Rasio ini dipakai untuk mengukur evisiensi perusahaan. 

Pengertian biaya operasi di sini adalah jumlah biaya yang berupa 

biaya penjualan adminitrasi dan umum. 
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b. Rasio Beban Pokok Penjualan 

Rasio ini dapat digunakan untuk menilai efektifitas 

penggunaan dana yang digunakan dalam rangka aktivitas penjualan 

melalui perbandingan dengan hasil penjualan dalam satu periode 

tertentu.  

                     

                 
           

c. Rasio Jumlah Karyawan 

Rasio ini menunjukkan tingkat produktifitas dari unit atau 

kegiatan perusahaan. 

                 

                 
           

2) Variabel Peneliti 

a. Return On Asset (ROA) 

Rasio yang juga disebut rentabilitas ekonomis ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dalam 

mendapatkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

    
           

            
            

 

b. Return On Invesment (ROI) 

Return on investment merupakan perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment 

adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 
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secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan 

     
           

          
           

 

 

c. Return On Sales (ROS) 

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dari aktivitas penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

     
           

                 
           

 

3.5 Metode Analisis dan Alat Analisis 

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan 

dengan alat statistic deskriptif dan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif ini 

digunakan untuk memberi deskripsi mengenai variabel–variabel yang akan 

diteliti yaitu Rasio Beban penjualan, adminitrasi dan umum dengan 

pendapatan, Rasio Beban pokok penjualan dengan pendapatan, Rasio jumlah 

karyawan dengan jumlah pendapatan, Rasio Return On Asset (ROA), Rasio  

Retun On Investmen (ROI), Rasio Return On Sales (ROS). 

 Peneliti menggunakan data perubahan rasio periode dua tahun 

sebelum dengan dua tahun sesudah Implementasi ERP. Data akan terlebih 

dahulu di uji kenormalitasnya untuk menentukan pengujian hipotesis apa yang 

tepat untuk penelitian ini. Agar data yang digunakan terdistribusi secara 

normal maka akan dilakukan dengan statistik One Sample Kolmogrof- 

Simonoro Test. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan 

melihat penyebatan data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal 

plot dan dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

One–Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dimana hasil uji yang tidak 

signifikan dengan tarif alfa 0,05 menunjukkan variabel-variabel tersebut 

normal. Selain itu juga analisis terhadap grafik histogram untuk menilai 

kenormalan data. 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bergantung pada kenormalan distribusi data. 

Apabila data terdistribusi secara normal maka hipotesis yang diajukan 

akan di uji dengan menggunakan Paired sample t Test. Apabila data yang 

didistribusi tidak terdistribusi secara normal maka akandilakukan 

pengujian statistik non parametric dan Wiloxon Signed Rank Test dan 

Mann-whitney Test. 
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Menurut Ghozali (2006) indikator untuk menguji hipotesis 

ditentukan dengan: 

a. Nilai Asymp. Sig. lebih besar atau sama dengan 0.01(sig.>0.01), 

0.05(sig.>0.05), dan 0.10(sig.>0.10) yang artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

b. Nilai asymp. Sig. lebih kecil dari 0.01(sig.<0.01), 0.05(sig.<0.05), 

dan 0.10(sig.<0.10) yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan. 

 


