
BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui

Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Riau yang beralamat dijalan Jenderal

Sudirman NO.73 (Sudirman Bawah) Pekanbaru.

III.2. Jenis dan Sumber Data

III.2.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut

Indriantoro (2002:69) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul atau pihak lain. Dalam penelitian

ini penulis menggunakan data :

a. Neraca perusahaan dari tahun 2004 sampai tahun 2012

b. Laporan laba rugi dari tahun 2004 sampai tahun 2012

III.2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data dan informasi  diperoleh dari

Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Riau berupa Laporan Keuangan yang terdiri

dari neraca dan laporan laba rugi.

III.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan

metode pengumpulan data dokumentasi, menurut Sugiono (2004:129) yaitu
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan memanfaatkan

dokumen, laporan serta catatan yang terdapat pada objek penelitian.

III.4. Analisis Data

Dalam penulisan ini metode analisis deskriptif yaitu menguraikan suatu

keadaan yang terjadi dalam penelitian ini, maka penulis dalam pengolahan data

menggunakan program SPSS (Statistic Program For Social Science) versi 17.

III.4.1. Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2007:110-115), uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residu berdistribusi

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainya

yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residu adalah uji parametrik

kolmogorov-smirnov (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari α = 0,05

berarti data berdistribusi dengan normal.

III.4.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-

benar terbebas dari adanya gejala Multikolinearitas, Autokorelasi dan gejala

Heteroskedastisitas, perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan uji asumsi

klasik.

III.4.2.1. Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan

yang sempurna antara variabel independent atau terdapat korelasi linear.
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Konsekwensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung

meningkat dengan bertambahnya variabel independent.

Menurut Ghazali (2007:110) Multikolinearitas dapat dilihat dari

tolerance dan Variance Inflation (VIP). Nilai Cuttof yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama

dengan VIP < 10.

III.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel

independent yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian Heterokedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi

ketidaksamaan varian dari residu dari suatu pengamatan lain. Jika varian dari

residunya tetap, maka tidak ada Heterokedastisitas atau Homokedastisitas.

Untuk melihat ada tidaknya Heteroskedastisitas, maka digunakan

Scatterplot. Pengujian dilakukan dengan melihat  ada tidaknya pola tertentu pada

grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu maka tidak terdapat

Heteroskedastisitas.

III.4.2.3. Uji Autokorelasi

Menurut Sumodingrat (2002:231) autokorelasi merupakan korelasi

antar nilai residu time the series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara

kesalahan pengganggu (error) pada periode t-1 dengan kesalahan pengganggu
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pada periode sebelumnya. Jika ada berarti terdapat Autokorelasi  yang diuji

dengan Durbin-Waston (DW) test dengan kriteria pengambilan keputusan :

a. Jika angka Durbin-Waston (DW) dibawah -2, berarti terdapat

autokorelasi positif.

b. Jika angka Durbin-Waston (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak

terdapat autokorelasi.

c. Jika angka Durbin-Waston (DW) diatas +2, berarti terdapat korelasi

negatif.

III.5    Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linear berganda,

maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial

(Uji t) dan secara menyeluruh atau simultan (Uji F).

III.5.1. Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independent

yang terdapat dalam persamaan secara individu berpengaruh terhadap nilai

variabel dependent.pengujian ini dilakukan dengan uji t atau dengan

menggunakan rumus Pvalue.

Untuk mengetahui besarnya nilai ttabel berdasarkan tabel t, ditentukan

dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan df = (d-n-k). Apabila

thitung > ttabel maka Ho ditolak dan jika thitung < ttabel maka Ho diterima.

III.5.2. Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan (Uji F)
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent

secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependent. Pengujian ini

dilakukan dengancara membandingkan Fhitung dengan Ftabel.

Untuk mengetahui nilai Ftabel tingkat signifikan yang digunakan sebesar

5%, dengan kriteria uji yang digunakan adalah jika Fhitung  > Ftabel dikatakan

signifikan karena Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel independent

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. Apabila

Fhitung  < Ftabel dikatakan tidak signifikan karena Ho diterima dan Ha ditolak.

Analisis regresi linear berganda (Multivariate Regression) merupakan

suatu model dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel

bebas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari

satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Persamaaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan fungsi

persamaan linear sebagai berikut := a + b₁x₁ + b₂x₂ + e

Dimana :

Y =  Return On Investment

x₁ =  Rasio modal asing terhadap total aktiva

x₂ =  Rasio modal sendiri terhadap total aktiva

a =  Konstanta

b₁b₂ =  Koefisien Regresi

e =  error (variabel pengganggu)

III.6   Analisis Koefisien Determinasi Uji
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Koefisien determinasi (R ) merupakan ukuran yang digunakan untuk

menilai seberapa baik model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel

terikatnya atau menunjukkan persentase pengaruh varibel independent dalam

menjelaskan variabel dependent. Semakin besar koefisien determinasinya semakin

baik variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent (Simamora,

2007:281).

Selanjutnya untuk memudahkan dalam analisis data pada pembahasan

penelitian ini, maka penulis dalam pengolahan data menggunakan program SPSS

(Statistic Program For Social Science).


