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BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi penelitian

merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup

dan lainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan Food

and Beverages periode tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tehnik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara

purposive sampling, sampel perusahaan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang

ditetapkan sebagai berikut:

a. Sampel yang diambil merupakan perusahaan yang termasuk klasifikasi

Food and Beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode

tahun 2010-2012.

b. Telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2010-2012 yang telah

diaudit.

c. Laporan keuangan yang disajikan lengkap selama periode penelitian.

d. Perusahaan-perusahaan Food and Beverages yang memperoleh laba selama

periode  2010-2012.

e. Menampilkan penyisihan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan.
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Dari kriteria diatas diperoleh sampel sebagai berikut:

Tabel III.1: Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan
Jumlah

perusahaan

Jumlah populasi 16

Tidak listing di BEI tahun 2010-2012 (3)

Tidak menampilkan penyisihan piutang tak tertagih (3)

Total sampel penelitian 10

Daftar perusahaan yang akan dijadikan sampel:

Tabel III.2: Sampel Penelitian

No Kode Nama Perusahaan

1 ADES PT. Akasha Wira International Tbk

2 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

3 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk

4 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

5 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

6 MYOR PT. Mayora Indah Tbk

7 PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk

8 SKLT PT. Sekar Laut Tbk

9 STTP PT. Siantar Top Tbk

10 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Company Tbk
Sumber : www.idx.co.id
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III.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric atau angka.

Data ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan Food and Beverages yang

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012.

Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder

menurut Anwar Sanusi (2012:104) adalah data yang sudah tersedia dan

dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder umumnya bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang tidak

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan  perusahaan Food and Beverages

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012 yang berasal

dari situs www.idx.co.id

III.3 Tehnik Penggumpulan data

Dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini,

maka penulis mengunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, Teori diperoleh dari literatur, artikel, jurnal, dan hasil

penelitian terdahulu. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan

memahami literatur-literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan

dengan penelitian.

2. Dokumentasi, Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan

dengan mendokumentasikan data-data yang telah berhasil dikumpulkan.
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III.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan variabel-variabel yang akan

diteliti yaitu:

1. Variabel Independen (X) yaitu :

a. Account Receivable

b. Receivable Turnover

c. Day of Receivable

d. Allowace for Bad Debt

2. Variabel Dependen (Y) yaitu :

a. Profitabilitas (Return on Asset)

III.4.1 Variabel Independen

III.4.1.1 Account Receivable (AR)

Piutang terjadi karena karena penjualan barang dan jasa yang dilakukan

secara kredit yang umumnya dilakukan perusahaan untuk memperbesar penjualan.

Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainya, termasuk

individu, perusahaan atau organisasi lainya. Dalam penelitian ini total piutang

diproxy dengan nilai logaritma natural dari total piutang.

AR= LN Total Piutang

III.4.1.2 Receivable Turnover (RTO)

Perputaran piutang memberikan wawasan tentang kualitas piutang

perusahaan (piutang dagang) dan kesuksesan dalam mengumpulkan piutang

dagang tersebut. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang suatu perusahaan

semakin baik pengelolaanya.
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RTO = Penjualan KreditRata − rata Piutang
III.4.1.3 Day of Receivable (DOR)

Hari rata-rata penagihan piutang merupakan jangka waktu rata-rata yang

diperlukan untuk menagih piutang. Semakin kecil jumlah hari dari jangka waktu

piutang yang telah ditetapkan maka semakin baik terhadap perusahaan tersebut,

itu artinya piutang dapat tertagih dalam waktu yang lebih cepat.

DOR = Piutang rata − rata x 360Penjualan Kredit
III.4.1.4 Allowance for Bad Debt (ABD)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan pengolongan kualitas

piutang. Semakin kecil penyisihan piutang maka semakin baik bagi perusahaan.

ABD= LN Total Penyisihan Piutang tak Tertagih

II.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam  penelitian ini adalah profitabilitas yaitu rasio

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Return on

Asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan total asset yang tersedia

didalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu

perusahaan.

ROA = Laba BersihTotal Asset x 100%
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Dari uraian diatas definisi operasional dan pengukuran variabel dalam

penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.3: Variabel Penelitian

Variabel Denisi Rumus Skala

Account

Receivable

Piutang merupakan
klaim terhadap pihak
lain. Total piutang
diperoleh dari total
piutang yanng tersedia
dilaporan keuangan

=LN Total Piutang
Logari

tma

Receivable

Turnover

Perputaran Piutang
adalah rasio yang
mengukur  berapa kali
secara rata-rata piutang
berhasil ditagih dalam
satu periode

= Penjualan KreditRata − rata Piutang Rasio

Day of

Recaivable

Hari Rata-Rata
Penagihan Piutang
merupakan jangka
waktu rata-rata yang
diperlukan untuk
menagih piutang

= Piutang rata − rata x 360Penjualan Kredit Rasio

Allowance for

Bad Debt

Penyisihan piutang tak
tertagih adalah
cadangan yang harus
dibentuk sebesar
persentase tertentu dari
akun piutang
berdasarkan
pengolongan kualitas
piutang

=LN Total Penysihan Piutang
Logari

tma

Profitabilitas

(ROA)

Profitabilitas
merupakan rasio yang
digunakan untuk
mengukur efisiensi
perusahaan dalam
mendapatkan
keuntungan

= Laba BersihTotal Asset x 100% Rasio
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III.5 Tehnik Analisis Data

III.5.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2005:27-28), uji normalitas data adalah langkah awal

yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuanya

adalah inverensi. Jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara

normal. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data mengunakan uji

kolmogorove-smirnov, kriteria yang yang digunakan adalah jika masing-masing

variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal

dan apabila K-S-Z dengan P < 0,05 maka dapat dikatakan tidak normal.

Pengujian normalitas penelitian ini diakukan pada model regresi dengan

dua jenis pengujian yaitu pengujian analisis grafik dengan mengunakan normal

probability plot. Dimana jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal.

III.5.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan estimor tidak biasa jika memenuhi

asumsi klasik yaitu bebas multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitisas.

Jika asumsi klasik tidak terpenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan

model menjadi tidak efisien.

Maksud dan tujuan dilakukanya pengujian terhadap penyimpangan asumsi

klasik yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh mengalami
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penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Apabila model regresi yang diperoleh

mengalami penyimpangan terhadap salah asumsi klasik yang diujikan, maka

persamaan regresi yang diperoleh tersebut tidak efisien untuk

menggeneralisasikan hasil penelitian yang berupa sampel ke populasi karena akan

terjadi bias yang artinya hasil penelitian bukan semata pengaruh dari variabel-

variabel yang diteliti tetapi ada faktor penggangu lainya yang ikut

mempenggaruhinya.

III.5.2.1 Uji Heteroskedastisitas

Penggujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penggujian yang dilakukan melihat

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika scatterplot menunjukan

adanya pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Jika titik-titiknya

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat

heteroskedastisitas.

III.5.2.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila ada korelasi antara angota sampel yang

diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi

yang mengunakan data time series. Konsekuensi adanya autokorelasi ini adalah

varians sampel tidak dapat mengambarkan varians populasinya, dan model regresi

yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen

pada nilai variabel independen tertentu.
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Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu (error) pada periode t

dengan kesalahan penggangu pada periode sebelumnya, jika ada berarti terdapat

autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin

Waston (DW) test dengan kriteria:

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 autokorelasi

negatif.

III.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan

yang sempurna antara variabel independen atau terdapat korelasi linier.

Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung

meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat signifikasi yang

digunakan untuk menolak hipotesis (o) nol akan semakin besar, dan probabilitas

menerima hipotesis yang salah juga semakin besar. Sehingga model regresi yang

diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel independen.

Menurut Ghazali (2005:91-92) multikolinearitas dapat dilihat dari

tolerance dan variance inflation (VIP). Nilai cuttof yang umum dipakai untuk

menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama

dengan VIP < 10.
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III.6 Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linier berganda, maka

terlebih dahulu dilakuakan pengujian hipotesis. Dalam analisis regresi penulis

mengunakan dua pengujian hipotesis yaitu secara individual atau parsial (Uji t),

dan secara menyeluruh atau simultan (Uji F).

III.6.1 Uji t

Untuk menggetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan menguji

koefisien variabel independen atau uji parsial untuk semua variabel independen.

Uji ini membandingkan thitung dengan ttabel yaitu bila thitung>ttabel atau -thitung<-

ttabel berarti bahwa variabel independen mampu mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen. Sebaliknya jika thitung<ttabel atau -thitung>-ttabel maka variabel

independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, dengan

tingkat signifikansi ɑ sebesar 0,05 (Gujrati dalam laksmi indri (2010)).

Jika thitung>ttabel atau -thitung<-ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika thitung<ttabel atau -thitung>-ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

III.6.2 Uji F

Uji F dilakukan utuk mengetahui apakah variabel independen secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F

dilakukan dengan membandingkan fhitung dan ftabel. Pedoman yang digunakan

untuk menerima atau menolak hipotesis, yaitu:

Jika fhitung< ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika fhitung> ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.
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Analisis regresi linier berganda (Multivariate Regression) merupakan

suatu model dimana variabel dependen tergantung dua atau lebih variabel

independen. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih

dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi

linier berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan linier sebagai berikut:

Y = a+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+e

Dimana:

Y = Profitabilitas(return on asset)

a = Konstanta

b1,b2,b3,b4 = Koefisien Regresi Parsial

X1 = Account Receivable

X2 = Receivable Turnover

X3 = Day of Receivable

X4 = Allowance for Bad Debt

e = Variabel penggangu

III.7 Analisis Koefisien Determinasi ( )

Uji koefisien determinasi (R ) digunakan untuk mengukur seberapa besar

variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel

dependen atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok denga

data yang ada.

Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling berpengaruh

terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya.

Variabel independen yang saling berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat
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dari koefisien korelasi parsial yang paling besar. Nilai koefisien determinasi akan

berkisar 0-1, apabila nilai koefisien determinasi  = 1 menunjukan 100% total

variasi diterangkan oleh varians persamaan regresi atau variabel bebas mampu

menerangkan variabel Y sebesar 100%. Sebalikya apabila nilai koefisien

determinasi = 0 menunjukan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh

varian independen.


