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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian korelasional, 

dimana penelitian ini dirancang untuk meneliti bagaimana kemungkinan 

hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien 

korelasi dan hal yang perlu diperhatikan adalah keeratan hubungan antar 

variabel penelitian. 

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

(Sugiyono, 2010: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 6 perusahaan kosmetik 

dan peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2011-2016. 

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Apabila peneliti melakukan 

penelitian terhadap populasi yang besar dan peneliti memiliki keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan 
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sampel dengan purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam 

pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan kosmetik dan peralatan rumah tangga yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2016. 

2) Tersedia kelengkapan data yaitu mengenai laporan keuangan tahun 

2011-2016. 

3) Perusahaan yang dijadikan sampel telah menerbitkan laporan 

keuangan yang telah diaudit selama tahun 2011-2016. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel dependen 

dan Independen. Variabel Dependen (Terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat. Berikut 

penjelasannya: 

a. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. 

b. Variabel Independen diantaranya ialah perputaran kas, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaan. 

Operasional Variabel merupakan penjelasan dari Variabel- Variabel 

yang ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini adapun variabel 

penelitian beserta definisi operasionalnya sebagai berikut : 

1. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan keuntungan yang diperoleh dari 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing 
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yang dipergunakan untuk menghasilkan laba,  dinyatakan dalam presentase 

yang dihitung secara tahunan dan dilihat dari hasil penjualan, investasi dan 

juga melalui kemampuan maupun sumber yang ada seperti penjualan, kas, 

modal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Modal Kerja dengan sub 

variabel yang terdiri dari: 

a. Perputaran Kas  

Jumlah kas dapat dihubungkan dengan jumlah penjualan. 

Perbandingan antara penjualan dengan jumlah rata-rata kas 

menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnover). Perputaran kas 

merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga 

dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode. 

Perputaran kas dinyatakan dalam satuan kali (x) dengan kata lain 

Perputaran Kas adalah Penjualan Bersih dibagi Rata-rata Kas. 

Perputaran kas = 
penjualan bersih

rata−rata kas
 

b. Perputaran Piutang 

Periode perputaran piutang tergantung dari panjang            

pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam syarat 

pembayaran kredit, sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit 

berarti semakin lama terikatnya modal kerja  tersebut   dalam  piutang 
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dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode 

dan sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti 

semakin pendek tingkat terikatnya modal kerja dalam piutang sehingga 

tingkat perputaran piutang dalam satu periode semakin besar. 

Perputaran piutang dinyatakan dalam satuan kali (x) dengan kata lain 

Perputaran Piutang adalah Penjualan dibagi dengan rata-rata piutang, 

Perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus: 

Perputaran piutang =
penjualan kredit

rata−rata piutang
 

c. Perputaran Persediaan  

Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali dana yang 

tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode. Mengukur 

efisiensi persediaan perlu mengetahui perputaran persediaan (inventory 

turnover) yang terjadi dengan membandingkan antara harga pokok 

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

Perputaran persediaan dinyatakan dalam satuan kali (x) dengan kata lain 

Perputaran Persediaan adalah penjualan dibagi dengan rata-rata 

persediaan. Perputaran persediaan dapat dinyatakan dengan rumus: 

Perputaran Persediaan = 
Harga Pokok Penjualan

Rata−rata Persediaan
 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 
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dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang sudah 

dipublikasikan. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu 

berupa dokumen berupa laporan keuangan tahun 2011-2016 pada 

perusahaan kosmetik dan peralatan rumah tangga yang diterbitkan oleh 

Bursa Efek Indonesia. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling pada jenis data sekunder serta 

dikumpulkan dengan mengoleksi berbagai data yang berhubungan dengan hasil-

hasil penelitian dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Data 

sekunder diperoleh dari www.IDX.com tahun 2011-2016. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang 

akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, 

termasuk pengujiannya (Sanusi, 2011:11). 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik regresi linier berganda (Multiple Regression Model) 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap  
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variabel dependen. Digunakan analisis regresi linier berganda karena 

melibatkan dua atau lebih variabel independen. Model umum analisis regresi 

linier berganda adalah (Sugiyono, 2004:211): 

Y = α + b1 X1+b2 X2 + b3 X3 + ℮ 

Keterangan: 

Y = Profitabilitas 

α = Konstanta  

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

X1 = Perputaran kas 

X2 = Perputaran piutang 

X3 = perputaran persediaan 

℮ =  standar eror 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan 

bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak 

terdapat heteroskedastisitas dalam model yang digunakan. Jika semua itu 

terpenuhi maka model analisis layak digunakan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2011:160). Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non 

parametik Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika Asym.sig < taraf signifikansi (α = 5%), maka residual 

berdistribusi tidak normal. 

2) Jika Asymp.sig > taraf signifikansi (α = 5%), maka residual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi antar variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan  

Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut             

residual   terhadap   variabel   independen.  Jika   variabel    independen  
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signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen, maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139-143). Variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen ditandai dengan nilai probabilitas tingkat kesalahan (Sig.) 

lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan (taraf signifikasi 

5%). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

persamaan regresi mengandung korelasi serial atau tidak diantara variabel 

pengganggu. Menurut Santoso (2002:219) untuk  melakukan uji 

autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian DW. Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 

1) Bila nilai DW berada dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2) Bila nilai DW berada diantara -2 sampai 2 berarti tidak terjadi 

autokorelasi. 

3) Bila nilai DW berada diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3. Uji Hipotesis Pertama 

a. Uji F 

Uji simultan (uji statistik F) pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variable independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable independen. Uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas              

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan 



35 
 

F Tabel F Hitung 

keputusan adalah hipotesis akan diterima apabila nilai probabilitas tingkat 

kesalahan F atau p value lebih kecil dari taraf signifikansi tertentu (taraf 

signifikansi 5%). Langkah-langkah pengujiannya: 

1) Merumuskan hipotesis: 

𝐻0: b1, b2, b3, b4, b5 = 0 , variabel independen secara serentak tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

𝐻a: b1, b2, b3, b4, b5 ≠ 0 , variabel independen secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Menetukan tingkat signifikansi (α=5%), df = n-k 

3) Menghitung nilai F dengan rumus: 

𝐹 =
𝑅2(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/ (𝑛 − 𝑘)
 

Dimana: 

𝑅2  = koefisien determinasi 

n  = jumlah observasi 

k = jumlah parameter termasuk konstanta regresi 

4) Kriteria pengujian: 

𝐻0 diterima bila F hitung ≤ F tabel 

𝐻0 ditolak bila F hitung > F table 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Uji F Daerah Penolakan dan Penerimaan H0 

Ho Diterima Ho ditolak 
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b. Uji t 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variable rasio keuangan mempunyai pengaruh terhadap harga saham, 

dengan asumsi variable independen lainnya dianggap konstan. Dasar 

pengambilan keputusan adalah hipotesis akan diterima apabila nilai 

probabilitas tingkat kesalahan t atau p value lebih kecil dari taraf 

signifikansi tertentu (taraf signiifikansi 5%). Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0: b = 0, variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha: b ≠ 0, variabel independen mempunyai pengaruh terhadap 

variable dependen 

2) Menentukan tingkat signifikansi (α = 5%) dan derajat kebebasan (df 

= n-1) 

 

3) Menghitung nilai t dengan formula: 

𝑡 =
𝑏𝑖

𝜎 𝑏𝑖
 

dimana: 

bi = koefisien regresi 

σ bi = standar error koefisien regresi 
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4) Kriteria pengujian  

H0 diterima bila nilai signifikansi > α = 5%, H0 diterima bila nilai t 

tabel > t hitung, H0 diterima bila nilai –t tabel > -t hitung  

H0 ditolak bila nilai signifikansi < α = 5%, H0 ditolak bila nilai t tabel 

< t hitung, H0 ditolak bila nilai –t tabel < -t hitung  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 uji T 

 

4. Uji Hipotesis kedua 

Uji hipotesa kedua menggunakan standardized coefficient, 

diguanakan untuk mendapatkan variabel bebas yang berpengaruh dominan 

terhadap variabel terikat pada tingkat kepercayaan yang digunakan 95% 

dengan taraf signifikansi adalah 5% dengan kriteria penilaian sebagai 

berikut: jika nilai koefisien X1 (Perputaran kas) > nilai koefisien X2 

(perputaran piutang), nilai koefisien X3 (perputaran persediaan), maka 

berarti X1 (perputaran kas) adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y (Profitabilitas).  
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