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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Asosiatif dimana penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel 

lainnya baik berupa hubungan biAsa (korelasi) maupun hubungan kausalitas 

(sebab akibat). 

B. Poulasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2015. Berikut kriteria dalam pemilihan sampel : 

1. Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia berturut-turut

selama periode 2015.

2. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap

sesuai yang diperlukan untuk menghitung perputaran kas,perputaran

piutang dan perputaran persediaan per 31 desember tahun 2015 di Bursa

Efek Indonesia
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Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

No Kriteria Sampel 

Jumlah 

Perusahaan 

1. 

Perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama 

periode 2015 

140 

2. 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai 

dengan yang dibutuhkan selama tahun 2015 

26 

 Jumlah data akhir 114 

 Tahun penelitian 2015 

 Jumlah sampel tahun penelitian 114 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu modal kerja yang diukur dengan: 

a. Perputaran Kas (𝑋1) 

Perputaran kas merupakan kemampuan uang kas berputar selama periode 

tertentu untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi perputaran kas maka 

uang kas semakin produktif, sehingga profitabilitas yang diperoleh juga semakin 

meningkat. Tingkat perputaran kas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐾𝑎𝑠
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b. Perputaran Piutang (𝑋2) 

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. 

Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah 

tergantung pada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat 

pembayaran, berarti makin lama modal terikat pada piutang, yang ini berarti 

bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. 

Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan membagi jumlah penjualan 

selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang. Perputaran piutang dapat 

dihitung dengan cara sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

c. Perputaran persediaan(𝑋3) 

Tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut 

diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan (terutama yang 

harus diinvestasikan dalam persediaan) semakin rendah.Tingkat perputaran 

persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukur 

dengan menggunakan Return On Asset 
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a. Return On Asset (y) 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu bagian dari rasio 

profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan aktiva. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelituan ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 

data-data terkait lainnya yang diperoleh melalui website masing-masing 

perusahaan sampel dan melalui IDX. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi dengan mengambil data berupa laporan tahunan dari website Bursa 

Efek Indonosia. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

1. Melakukan Perhitungan Variabel Independen (X) dan Variabel 

Dependen(Y) 

a. Menghitung variabel dependen (Y) yakni profitabilitas 
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b. Menghitung variabel independen (X) dimana perputaran kas sebagai X1, 

perputaran piutang sebagai X2, dan perputaran persediaan sebagai  X3. 

2. Uji Pengaruh 

a. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik. 

Model regresi linier berganda mengasumsikan tiga hal penting yaitu: tidak terjadi 

autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas 

diantara koefisien regresi yang diuji. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji 

normalitas,uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu uji statistik untuk menentukan apakah suatu 

uji data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan melalui uji 

statistik. Uji statistik yang dapat dilakukan adalah uji non-parametrik 

kolmogorov-smirnov (K-S), karena data yang digunakan merupakan data dengan 

skala rasio. Data yang dihasilkan dari skala rasio disebut dengan data rasio dan 

tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai (Ghozali, 2011). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang satu dengan yang lain saling berkorelasi atau tidak. Dalam uji 

ini, variabel independen tidak boleh saling berkorelasi, dikarenakan apabila terjadi 

korelasi antar variabel independen, maka dapat dipastikan variabel penelitian 

tersebut tidak orthogonal atau dengan kata lain nilai korelasi antar variabel 

independen adalah nol. Cara mendeteksi terjadi atau tidak terjadinya korelasi yaitu 
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dengan melihat nilai Variance Inflasion Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika VIF 

< 10 dan tolerance > 0.1 maka tidak terjadi korelasi antar variabel. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.Untuk 

melihat persamaan regresi suatu penelitian apakah memenuhi asumsi 

heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilihat dari penyebaran residual yang terdapat 

pada hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS untuk menguji 

heteroskedastisitas. Apabiladalam grafik scatterplot titik-titik menyebar di sekitar 

garis nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau acak, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas terhadap data 

penelitian. Selain metode grafik, ada pula uji lain yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas seperti uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan carameregresikan antara variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi 

linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan hasilnya berupa 

koefisien untuk masing-masing variabel independen. Model regresi linier 

berganda yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3 + 𝑒 

Dimana: 

Y     = Profitabilitas 
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𝛽0    = Konstanta 

𝛽1,𝛽2 ,𝛽3  = Koefisien regresi 

X1    = Perputaran kas 

X2    = Perputaran piutang 

X3    = Perputaran Persediaan 

e    = Residual 

c. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa 

besar persentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi linear 

berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) (Priyatno, 2008 

dalam Anindya, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila 

angka koefisien determinasi semakin kuat, artinya variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi (adjusted Rsquare) kecil 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen terbatas (Ghozali, 2006 dalam Anindya, 2013). 

a.  Uji F 

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menjelaskan variabel independen yang 

terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas 

(ROA). Uji F ditujukan untuk mengukur hubungan secara keseluruhan koefisien 

regresi dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan menentukan 

nilai uji F dengan tabel ANOVA (analysis of variance) dan tingkat signifikansi.  
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b. Uji t 

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen Uji t dalam penelitian 

ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 

(α=0,05). 


