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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian difokuskan pada pengaruh perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputran persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. Objek penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2014-

2016. 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yaitu penelitian dengan 

karakteristik masalah menganalisis hubungan antara satu atau beberapa 

variabel dengan variabel yang lain. Pengujian teori dilakukan melalui 

pengukuran variabel penelitian dengan menghitung laba yang dihasilkan 

perusahaan dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Kriteria atau pertimbangan yang digunakan dalam 

pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2014-2016 
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2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut 

terutama pada tahun 2014-2016 

3. Perusahaan memperoleh laba setiap tahun terutama pada tahun 2014-

2016. 

4. Perusahaan tidak mengalami kerugian setiap tahun pada tahun 2014-2016 

D. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain atau variabel yang terikat oleh variabel lain. Dalam penelitian ini 

variabel dependen yang diguanakan adalah Profitabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih. Hasil profitabilitas perusahaan 

dapat digunakan sebagai indikator kinerja manajemen perusahaan. 

Profitabilitas diukur dengan skala rasio profit margin dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Profitabilitas (Net Profit Margin) = 
           

         
       

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 

lain atau variabel yang tidak terikat oleh variabel lain, variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Perputaran Kas  

Perbandingan antara penjualan dengan jumlah rata-rata kas 

menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnover). Perputaran kas 

merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga 
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dapat dilihat berapa kali uang kas dalam menghasilkan pendapatan 

sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode 

tertentu. Untuk menghitung perputaran kas dapat digunakan rumus 

sebagai berikut (Riyanto, 2011): 

Perputaran kas=
                 

             
  

b. Perputaran Piutang  

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan 

berputar. Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam 

piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Semakin lunak 

atau semakin lama syarat pembayaran, berarti semakin lama modal 

terikat pada piutang, yang ini berarti bahwa tingkat perputarannya 

selama periode tertentu adalah semakin rendah. Untuk menghitung 

perputaran piutang (receivables turnover) dapat digunakan rumus 

sebagai berikut (Riyanto, 2011:90): 

Perputaran Piutang= 
                 

                 
 

c. Perputaran Persediaan  

Perputaran persediaan (inventory turnover) menunjukkan berapa 

kali dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode. 

Untuk mengukur efisiensi persediaan maka perlu diketahui perputaran 

persediaan yang terjadi dengan membandingkan antara harga pokok 

penjualan (HPP) dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki. 

Perputaran persediaan dapat dinyatakan dengan rumus (Riyanto, 2011) 

sebagai berikut: 
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Perputaran Persediaan=  
                        

                    
  

E. Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

time series kuartal sejak tahun 2014 sampai 2016. Data yang dibutuhkan 

adalah Laba Bersih, Penjualan, Rata-rata Kas, Penjualan Kredit, Rata-rata 

Piutang, HPP, Rata-rata Persediaan. Data dianalisis secara kuantitif dengan 

metode analisis regresi linear berganda menggunakan software Statistical 

Package For Social Sciences (SPSS). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu 

data-data yang sudah ada dan telah diolah oleh orang lain. Dokumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan 

dan laporan auditor di bursa Efek Indonesia (BEI). 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskripstif digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau penggambaran data mengenai tentang 

penyajian tabel, grafik, perhitungan modus, median, mean, presentase dan 

standar deviasi. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi Perputaran 

Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan maka akan diketahui 

nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari 

setiap variabel. 
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2. Uji Model Regresi 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model 

dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus 

terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, 

autokorelasi dan heterokedastisitas. 

3. Menguji Hipotesis 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi, yaitu: 

Pb = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e1 

Keterangan: 

Pb = Profitabilitas 

a = Konstanta 

X1 = Cash Turnover (Perputaran Kas) 

X2 = Receivables Turnover (Perputaran Piutang) 

X3 = Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) 

β1,β2,β3 = Koefisien regresi 

e1 = error term 


