
BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif

kuantitatif menekankan analisis pada data-data numeric atau angka yang diolah dengan

metode statistika. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis variabel independen yang terdiri

dari current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turn over serta menguji pengaruhnya

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan laba.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data tersebut adalah

data yang berasal dari Laporan Keuangan Perusahaan Automotive yang dipublikasikan di

Bursa Efek Indonesia khususnya dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yaitu

yang memuat data dan informasi emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 –

2011. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang mempunyai tujuan

untuk menyusun teori sebagai hasil induksi dan pengantar terhadap fakta (pengumpulan

informasi).

1.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu himpunan unit yang biasanya berupa orang, objek, transaksi

atau kejadian di mana  kita  tertarik  untuk mempelajarinya (Kuncoro, 2004:22). Populasi

penelitian ini adalah seluruh perusahaan automotive yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

selama periode 2008-2011 yang memenuhi syarat penelitian sebanyak 17 perusahaan.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria dalam penentuan



sampel penelitian ini adalah:

a. Perusahaan-perusahaan automotive telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

periode penelitian yaitu tahun 2008-2011.

b. Selama periode penelitian perusahaan membuat laporan keuangan tahunan dan

dipublikasikan secara luas.

c. Selama periode penelitian setiap tahun perusahaan memperoleh laba dan laba yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak.

d. Laporan keuangan perusahaan sudah diaudit untuk menghindari ketidakwajaran

dalam laporan keuangan.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka perusahaan yang dijadikan sampel adalah

sebanyak 15 perusahaan sementara 2 perusahaan tidak memenuhi kriteria untuk penelitian.

Untuk lebih jelasnya perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tablel III.1 Daftar Sampel Penelitian

No. Perusahaan

1 Astra International, Tbk

2 Gajah Tunggal, Tbk

3 Indo Kordsa, Tbk

4 Intraco Penta, Tbk

5 Multi Prima Sejahtera, Tbk

6 Multistrada Arah Sarana, Tbk

7 Astra Otoparts, Tbk



8 Goodyear Indonesia, Tbk

9 Hexindo Adiperkasa, Tbk

10 Indomobil Sukses International, Tbk

11 Indospring, Tbk

12 Nipress, Tbk

13 Selamat Sempurna, Tbk

14 Tunas Ridean, Tbk

15 United Tractors, Tbk
Sumber: IDX, 2014

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan demikian metode

pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan dari berbagai

sumber antara lain data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2008-2011 dari literatur, jurnal-

jurnal dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumentasi

adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis mencari data yang diperlukan

yang meliputi arsip atau buku yang ada dengan rasio keuangan perusahaan dan laba

perusahaan.

1.5 Analisis Data

Berdasarkan hipotesis yang telah ditemukan, maka analisis yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui

pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk mempermudah

pelaksanaan perhitungan menggunakan alat bantu SPSS Windows ver 16.0.

Model regresi linier berganda pengaruh rasio keuangan terhadap variabel

pertumbuhan laba perusahaan diukur menggunakan current ratio, debt to equity ratio, dan

total asset turn over. Dengan demikian dari variabel-variabel di atas dapat dibentuk suatu

persamaan regresi linier berganda yang diformulasikan sebagai berikut (Sudjana, 2005:348):



Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Dimana : Y = Pertumbuhan Laba

A = Konstanta

b1, b2, b3 dan b4 = Koefesien Regresi

X1 = Current Ratio

X2 = Debt to Equity Ratio

X3 = Total Asset Turn Over

e = Tingkat Kesalahan (error)

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas dan data

variabel terikat pada persamaan regresi telah terdistribusi normal atau tidak normal. Model

regresi yang baik adalah distribusi mendekati normal atau normal. Normalitas dapat dideteksi

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal probability

plot (Priyatno, 2008:28) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, ini menunjukkan pola distribusi normal, berarti memenuhi asumsi normalitas. Jika

data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, ini berarti tidak

menunjukkan pola distribusi normal, dengan kata lain tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda untuk mengukur

tingkat pengaruh antara variabel bebas melalui besaran koefisien regresi. Cara menguji

adanya pengaruh multikolinearitas adalah dengan menghitung Variance Inflation Factor

(VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi. R2 merupakan koefisien regresi berganda.

Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas atau dengan kata lain

memiliki VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka toleransi mendekati 1 (Mulyono,

2006:264).



c. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Ada

atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan Uji Durbin-Watson (DW)

dimana sesuai ketentuan yang dinyatakan oleh Makridakis dalam Sulaiman (2004:89) sebagai

berikut:

1) Tidak ada autokorelasi, jika 1,65 < DW < 2,35

2) Tidak dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi atau tidak, jika 1,21 < DW <

1,65 atau 2,35 < DW < 2,79

3) Terjadi autokorelasi, jika DW < 1,21 atau DW > 2,79

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji sama atau tidak varians dari residu

observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang

sama disebut terjadi Homoskedastisitas, jika varians tidak sama disebut terjadi

Heterokedastisitas (Mulyono, 2006:265). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel

independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika titik-titik pada scatterplot

menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada

sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas pada

penelitian.

2. Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini,

maka perlu menguji model dari penelitian terlebih dahulu. Pengolahan data penelitian ini

menggunakan multiple regression dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For

Social Sciense) versi 16 dalam melakukan analisis regresi ini dilakukan dengan metode enter



yaitu metode analisis regresi yang digunakan untuk menganalisi data secara biasa, yaitu

semua variabel independen dianalisis dianalisis, baik prediktor yang berpengaruh atau tidak

berpengaruh terhadap kriterium. Untuk analisis regresi korelasi berganda pengujian

hipotesisnya dilakukan secara menyeluruh (uji F) dan secara parsial (uji t). Untuk lebih

jelasnya, berikut ini akan dibahas pengujian-pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian

ini.

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan pada hipotesis yang pertama yaitu untuk  mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis uji F

dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Namun sebelum membandingkan uji

F tersebut, terlebih dahulu harus ditetapkan tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan /

degree of freedom (n-k-1) agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Alpha (α) yang digunakan

dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan hipotesis dua sisi (two tail).

Apabila Fhitung < Ftabel atau Pvalue > α, maka H0 diterima dan Ha ditolak dan hasilnya

tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai

hubungan dengan variabel dependen. Sebaliknya, apabila Fhitung > Ftabel atau Pvalue < α disebut

signifikan karena H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel independen secara

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Santoso, 2007:96).

b. Uji Parsial (Uji t)

Setelah diketahui adanya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen secara bersama-sama, selanjutnya perlu diketahui apakah semua variabel

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk

mengetahui hal ini perlu dilakukan pengujian secara parsial (uji t).

Pengujian dilakukan dengan dua arah (two tail) dengan tingkat keyakinan 95% dan

dilakukan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual



terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% dan degree of

freedom (df) = n-k-1.

Apabila thitung > ttabel maka H0 dan Ha ditolak, dengan kata lain variabel independen

secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Begitu juga

sebaliknya jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak (Santoso, 2007:79).

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R2) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa besar

persentase variasi variabel bebas pada model regresi linier berganda menjelaskan variasi

variabel terikat (Mulyono, 2006:259). Jika R2 = 0 berarti bahwa variabel independen tidak

memiliki pengaruh sama sekali terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila R2 = 1 berarti

variabel dependen 100% dipengaruhi oleh variabel independen. Oleh sebab itu, nilai R2

berkisar antara 0 dan 1. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R2) masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat

koefisien korelasi parsial. Untuk menguji variabel mana yang signifikan dapat dilihat dari

koefisien determinasi pasrial yang terbesar dari ketiga variabel independen.


