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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Zeffri (2010) adalah metode metode analisis

kuantitatif empiris. Metode ini merupakan salah satu proses analisis data dengan

menggunakan rumus-rumus matematik. Penulis juga menggunakan metode

analisa regresi untuk mengetahui besarnya kenaikan atau penurunan secara

kuantitatif dari variabel X dan variabel Y.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu tahun 2007-2011.

Dari populasi tersebut nantinya akan diambil sejumlah perusahaan untuk dijadikan

sampel penelitian. Jumlah populasi yang ditemukan oleh peneliti sebanyak 13

perusahaan perkebunan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Nama-nama perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.
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Tabel 3.1

Daftar Perusahaan Populasi

No Kode Nama perusahaan

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk

2 ANJI PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

3 BWPT PT BW Plantation Tbk

4 GZCO PT Gozco Plantation Tbk

5 JAWA PT Jaya Agra Wattie Tbk

6 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk

7 MAGP PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk

8 PALM PT Provident Agro Tbk

9 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk

10 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk

11 SMAR PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

12 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk

13 UNSP PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini

dipilih berdasarkan purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan adalah

sebagai berikut:
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1) Perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengeluarkan laporan keuangan

dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI).

2) Perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut menerbitkan dan

mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap per 31

Desember dari tahun 2007 sampai tahun 2011.

3) Perusahaan-perusahaan perkebunan yang laporan laba ruginya tidak

bernilai negatif selama lima tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun

2011.

Tabel 3.2

Proses Pemilihan Sampel

No Keterangan Jumlah Perusahaan

1 Total perusahaan perkebunan yang terdaftar

di BEI

13

2 Perusahaan perkebunan yang tidak

menerbitkan dan mempublikasikan laporan

keuangan tahunan secara lengkap per 31

Desember dari tahun 2007 sampai tahun

2011

(5)

3 Perusahaan perkebunan yang laporan laba

ruginya bernilai negatif selama lima tahun

yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2011

(2)

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 6

Sumber : www.idx.co.id
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Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 6 perusahaan. Berdasarkan

kriteria pemilihan sampel diatas ditemukan perusahaan yang akan menjadi sampel

penelitian ini adalah:

Tabel 3.3

Daftar Perusahaan Sampel

No Kode Nama Perusahaan

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk

2 BWPT PT BW Plantation Tbk

3 LSIP PT PP London Sumatera Indonesia Tbk

4 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk

5 SMAR PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

6 TBLA PT Tunas baru Lampung Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data eksternal yang

diperoleh dari sumber di luar perusahaan, data dan informasi yang mendukung

penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan

keuangan perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2007-2011.

3.3.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu diperoleh

melalui situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id yang berupa laporan

keuangan yang dipublikasikan. Data sekunder berupa laporan keuangan
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perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2007-2011.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

library research dengan cara melihat, membaca, mencatat dan mempelajari buku-

buku, skripsi, jurnal dan berbagai macam sumber tertulis lainnya yang berkaitan

dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengutip langsung

dari laporan keuangan publikasi selama periode penelitian yang diakses dari

website Indonesia Stock Exchange (IDX) yaitu http//www.idx.co.id

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel

Definisi operasional diperlukan agar konsep yang digunakan dapat diukur

secara empiris serta menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang berbeda.

Definisi dari operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2010) variabel independen atau variabel bebas

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya

atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Variabel independen (X)

dalam penelitian ini adalah perubahan laba, perubahan piutang, perubahan
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persediaan, perubahan biaya operasional, perubahan rasio Gross Profit

Margin dan perubahan arus kas

a) Perubahan Laba (X1)

Pada dasarnya laba merupakan pengembalian (return) yang melebihi

investasi. Laba digunakan untuk mengukur peningkatan kekayaan

suatu perusahaan. Laba dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak

(Zeffri, 2010). Informasi laba tersebut diambil secara langsung dari

laporan laba rugi. Laba diukur dengan cara :

∆Laba = (Lt/St) – (Lt-1/St-1)

Keterangan:

∆Laba = Perubahan Laba

Lt = Laba pada periode t

Lt-1 = Laba pada periode t-1

St = Penjualan pada periode t

St-1 = Penjualan pada periode t-1

b) Perubahan Piutang (X2)

Piutang merupakan tagihan yang diharapkan dapat terselesaikan melalui

penerimaan kas. Biasanya sumber utama piutang adalah aktivitas

normal perusahaan yaitu penjualan barang dan jasa secara kredit kepada

pelanggan. Piutang yang digunakan dalam penelitian ini adalah piutang

dagang (account receivable) (Zeffri,2010). Data tersebut dapat diambil

secara langsung pada laporan neraca. Piutang diukur dengan cara :
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∆Piutang = (Pt/St) – (Pt-1/St-1)

Keterangan:

∆Piutang = Perubahan piutang

Pt = Piutang pada periode t

Pt-1 = Piutang pada periode t-1

St = Penjualan pada periode t

St-1 = Penjualan pada periode t-1

c) Perubahan Persediaan (X3)

Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk

dijual dalam kegiatan normal perusahaan ataupun barang-barang yang

sedang diproduksi atau akan dimasukkan dalam proses produksi.

Persediaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persediaan akhir

(Zeffri,2010). Persediaan diukur dengan cara :

∆Persediaan = (It/St) – (It-1/St-1)

Keterangan:

∆Persediaan = Perubahan persediaan

It = Persediaan pada periode t

It-1 = Persediaan pada periode t-1

St = Penjualan pada periode t

St-1 = Penjualan pada periode t-1
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d) Perubahan Biaya Operasional (X4)

Biaya operasional selalu ada dalam laporan keuangan perusahaan

karena sifatnya yang terus-menerus dan dapat diperkirakan karena

secara relatif jumlahnya tetap (Sandiyani dan aryati, 2001) dalam Enik

(2007). Biaya operasional dapat dilihat pada item beban usaha yang

dapat diambil secara langsung pada laporan laba rugi. Biaya operasi

diukur dengan cara:

∆Biaya Operasi = (APt/St) – (APt-1/St-1)

Keterangan:

∆Biaya Operasi = Perubahan biaya operasional

APt = Biaya operasional pada periode t

APt-1 = Biaya operasional pada periode t-1

St = Penjualan pada periode t

St-1 = Penjualan pada periode t-1

e) Perubahan Rasio Gross Profit Margin (GPM) (X5)

Rasio Gross Profit Margin (GPM) digunakan untuk mengukur besarnya

laba kotor yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan bersih.

Angka yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pembagian dari

laba kotor terhadap penjualan bersih (Sandiyani dan aryati) dalam Enik

(2007). Rasio laba kotor diukur dengan cara:
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∆Rasio GPM = Rt – Rt-1

Keterangan:

∆Rasio GPM = Perubahan rasio GPM

Rt = Rasio Gross profit Margin pada periode t

Rt-1 = Rasio Gross Profit Margin pada periode t-1

f) Perubahan Arus Kas (X6)

Arus kas yang digunakan adalah arus kas dari aktivitas operasi. Arus

kas aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah

dalam operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan,

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan

pada sumber pendanaan dari luar (Ginanjar, 2008). Perubahan arus kas

diukur dengan cara:

∆Arus Kas = (AKt/St) – (AKt-1/St-1)

Keterangan:

∆Arus Kas = Perubahan arus kas

AKt = Arus kas pada periode t

AKt-1 = Arus kas pada periode t-1

St = Penjualan pada periode t

St-1 = Penjualan pada periode t-1
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2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2010) variabel terikat atau variabel dependen

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah prediksi

laba dan prediksi arus kas.

a) Prediksi Laba (Y1)

Prediksi laba masa depan dalam penelitian ini menggunakan

perubahan laba satu tahun mendatang. Indikator laba yang digunakan

dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak (Sandiyani dan Aryati,

2001) laba diukur dengan cara:

Prediksi Laba = (Pt+1/St+1) – (Pt/St)

Keterangan:

Lt = Laba pada periode t

Lt+1 = Laba pada periode t+1

St = Penjualan pada periode t

St+1 = Penjualan pada periode t+1

b) Prediksi Arus Kas (Y2)

Prediksi arus kas satu tahun mendatang dalam penelitian ini

menggunakan arus kas dari aktivitas operasi satu tahun ke depan

(Parawiyati dan Baridwan, 1998) dalam Agustina (2008). Arus kas

operasi masa depan dilihat melalui total jumlah penerimaan arus kas

masuk dan arus kas keluar yang terjadi selama satu periode di masa
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yang akan datang (Raisa, 2012). Data tersebut diambil secara langsung

dari laporan arus kas. Arus kas masa depan diukur dengan:

Prediksi Arus Kas = (AKt+1/St+1) – (Pt/St)

Keterangan:

AKt = Arus Kas pada periode t

AKt+1 = Arus Kas pada periode t+1

St = Penjualan pada periode t

St+1 = Penjualan pada periode t+1

3.6. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya digunakan untuk

memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

sebagai metode analisisnya. Analisis data kuantitatif merupakan suatu bentuk

analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik,

sehingga data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu, untuk

mempermudah proses analisis.

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali,2005).
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3.6.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005).

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik : (Ghozali, 2005).

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun

demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan

khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal

adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan

membentuk satu garis diagonal. Jika data residual normal, maka garis yang

menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari

residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
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2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui

analisis uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S

dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho = Data residual terdistribusi normal

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak

menimbulkan nilai bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi

multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama

dengan nol. Adanya multikolonieritas dalam suatu model regresi dapat

dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance inflation factor)
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(Ghozali,2005). Suatu model regresi bebas multikolonieritas apabila

memiliki VIF < 10 atau cenderung mendekati 1 atau tolerance > 0,10

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan ada problem 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. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya

autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson. Metode

pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji

DW) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali,

2005) :

Hipotesis Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi negatif No decision dl < d < du

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

Tidak ada autokorelasi positif No decision 4 – du < d < 4 – dl

Tidak ada autokorelasi positif atau

negatif

Tidak ditolak Du < d < 4 – du

Sumber: (Ghozali,2005)
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3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Ada beberapa cara untuk mendeteksi

ada atau tidaknya heteroskdastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot

antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized..

adapun dasar analisis dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID yaitu :

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu,

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting.

Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk

mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik

yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil, salah satunya dengan uji

glejser (Ghozali, 2005). Uji glejser dengan melihat dari nilai probabilitas

signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%, bahwa model regresi tidak

mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.6.4. Uji Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi linier berganda denngan bantuan SPSS 17.0. Model penelitian

yang digunakan adalah :

a. Regresi Prediksi Laba

Y1(t+1)= a + a1x1t + a2x2t+ a3x3t + a4x4t + a5x5t + a6x6t + e1

Keterangan:

Y1(t+1) : Prediksi Laba

a : Konstanta

x1t : perubahan laba

x2t : Perubahan piutang

x3t : Perubahan persediaan

x4t : Perubahan biaya operasional

x5t : Perubahan rasio Gross Profit Margin
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x6t : Perubahan arus kas

e1 : error item

b. Regresi Prediksi Arus Kas

Y2(t+1) = a + a1x1t + a2x2t + a3x3t+ a4x4t+ a5x5t + a6x6t + e1

Keterangan:

Y2(t+1) : Prediksi arus kas

a : Konstanta

x1t : Perubahan laba

x2t : Perubahan piutang

x3t : Perubahan persediaan

x4t : Perubahan biaya operasional

x5t : Perubahan rasio Gross Profit Margin

x6t : Perubahan arus kas

e1 : error item

1. Uji Signifikansi Parameter Individual ( uji Statistik t )

Uji statistik t atau disebut dengan uji parsial, pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Cara melakukan

uji t adalah dengan Quick Look yaitu bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20

atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang dinyatakan bi = 0

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain,

kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel
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independen secara individual mempengaruhi variabel independen. Dan uji t

dengan membandingkan nilai statistik t kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik

t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, hipotesis alternatif yang

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi

variabel dependen.

Dengan pengujian ini dapat ditentukan apakah hipotesis yang telah dibuat

signifikan atau tidak signifikan. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha

ditolak, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen. Dan jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, berarti

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan

antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari

besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-Square).

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 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 untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Ghozali,2005). Nilai yang digunakan adalah adjusted R-

square karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini

lebih dari dua buah.


