
 
 

16 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara untuk mencari, 

memperoleh, mengumpulkan/mencatat data, baik berupa data primer maupun data 

sekunder yang dapat digunakan untuk menyusun karya ilmiah. Kemudian 

menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok- pokok permasalahan 

sehingga akan didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh. 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dan sifat penelitian 

kuantitatif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian 

kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau 

data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:13-14). 

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan 

atau berbentuk angka-angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah 

margin laba bersih dan penjualan. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Sumber data sekunde yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen. Data berupa laporan keuangan dari tahun 2009-2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek operasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor industri semen yang terdaftar di 

bursa efek indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir mulai tahun 

2009 - 2016. 

2) Sampel 

Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan atas adanya 

tujuan dan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel penelitian adalah : 

a) Perusahaan semen yang tercatat selama periode 2009-2016 

b) Perusahaan tersebut memiliki data lengkap sesuai dengan 

variabel yang diteliti dalam penelitian. 

c) Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
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D.  Variabel Penelitian 

  Variabel independen atau variabel pengaruh yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel bebas adalah 

variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan 

merupakan faktor penyebab yang dapat mempengaruhi variabel tidak bebas 

(variabel independen). Dalam hubungannya dengan judul yang telah 

ditetapkan, yang menjadi variabel independen (X) adalah : 

(X1) = Margin Laba Bersih 

(X2) = Penjualan 

Variabel dependen atau variabel tergantung merupakan variabel 

yang dipengaruhi variabel lain. Dalam kaitannya dengan variabel  yang 

diteliti, maka yang akan menjadi variabel dependen  adalah ROA.  

(Y) = Return on Assets (ROA) 

E. Definisi Operasional Variabel 

1) Margin Laba Bersih 

Kasmir (2012:199-200) menjelaskan bahwa profit margin atau margin 

laba atas penjaulan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Untuk margin laba bersih dengan 

rumus : 

Net profit margin = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 



19 
 

 
 

Warsono (2003:37) margin laba bersih merupakan rasio perbandingan 

antara laba bersih setelah pajak(earning after taxes / EAT) dengan 

penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Margin Laba Bersih = 
𝐸𝐴𝑇

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

2) Penjualan 

Definisi penjualan Mulyadi (2008:202), “Penjualan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa 

dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi 

tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan 

hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli”. 

3) Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan alat yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Ada indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan antara lain : Profit Margin, Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Basis Earning Power 

(BEP). Dan dalam penelitian ini, indicator yang digunakan sebagai variabel yaiu 

Return On Assets (ROA). Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan total asset. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Return On Assets = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑒𝑡
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh 

dari website Bursa Efek Indonesia (idx.co.id) yaitu laporan keungan periode 2009-

2016. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas Data 

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar 

dalam analisis multivariat. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi 

data yng tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak valid. 

Selanjutnya normalitas data dibutuhkan dalam melakukan uji 

statistik F dan T. Dan kedua pengujian ini akan dilakukan pada 

penelitian ini. 

Pengujian normalitas menggunakan analisis grafik digunakan 

dengan menggunakan histogram dengan menggambarkan variabel 

dependent sebagai sumbu vertikal sedangkan nilai residual 

terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu horizontal. Jika 

Histogram Standardized Regression Residual membentuk kurva 

seperti lonceng maka nilai tersebut dinyatakan normal.  
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Cara lain untuk menguji normalitas dengan pendekatan grafik 

adalah menggunakan Normal Probability Plot (Plot Peluang 

Normal), yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus 

dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya digambarkan dengan ploting. Jika data normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau 

merapat kegaris diagonalnya (Suliyanto, 2011:69). 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak 

hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa 

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan selain mengunakan uji grafik 

dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

non-parametik Kolmogorov- Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan 

dengan membuat hipotesis (Sarjono, 2011:64). 

 H0 : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 5% 

(0,05). 

H1: Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan 

< 5% (0,05). 
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2) Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel X dan variabel Y digunakan pendekatan kuantitatif yaitu model 

regresi linier berganda. Untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan 

maka penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Package for 

the Social Science yang kemudian diartikan sebagai Statistical Product and 

Service Solutions). 

Adapun regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini diformulasikan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= α + βx1 + βx2+ e 

Keterangan : 

Y : Profitabilitas 

α : Konstanta 

β1, β2dan β3 : Koefisien Regresi 

x1 : Margin Laba Kotor 

x2 : Penjualan 

e : Kesalahan residu (error) 

3) Uji Hipotesis 

a Koefisien Determinasi (R2) 
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Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang digunkan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Terdapat 2 nilai ekstrim dari koefisien determinasi, yaitu : 

1. jika koefisien determinasi (R2) = 0; artinya variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh sama sekali (0%) terhadap variabel terikat. 

2. Jika koefisien determinasi (R2) = 1; artinya variabel bebas 

mempunyai pengaruh (100%) terhadap variabel terikat atau variabel 

terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Oleh karena nilai ekstrim di atas, maka koefisien determinasi nilainya 

berada dalam interval 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 

b Uji Signifikan Simultan (Uji F statistik) 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Margin laba bersih, 

penjualan dan total aktiva terhadap Return On Assets perusahaan 

persemenan secara simultan. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yaitu 

sebesar 0.05 (α = 0,05). Kriteria Uji F sebagai berikut : 

1. Bila F hitung < F tabel, variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Bila F hitung > F tabel, variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Dengan menggunakan nilai probabilitas, Ha akan diterima jika 

probabilitas kurang dari 0,05. 
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c Uji Secara Parsial (Uji-t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel indepeden 

yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara 

parsial (Ghozali dalam Aminatuzzahra, 2010). Kemudian dengan uji-t akan 

dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap 

variabel dependen (return on assets). Menentukan tingkat signifikansi, taraf 

signifikansi adalah 95% atau α = 5%. Kriteria Uji-t sebagai berikut : 

1. Ho  ditolak  apabila  thitung  ≥  ttabel atau thitung ≤  ttabel. 

2. Ho diterima apabila -ttabel ≤ thitung ≤ t[tabel. 

3. Berdasarkan probabilitas, yaitu Ho ditolak apabila P < 0,05 dan 

Ho diterima apabila P > 0,05. 

4) Uji Model  

a Uji Multikolinielitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna 

diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang 

terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara 

variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung 

gejala multikolinier (Suliyanto, 2011:81). 

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-



25 
 

 
 

masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF 

tidak  lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinieritas (Suliyanto, 2011:90). 

b Uji Heteroskadastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki 

nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas (Suliyanto, 

2011:95). Model regresi yang baik adalah terbebas dari heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati 

scatterplot di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai Predicted Standarlized 

sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai Residual Studentized. Jika 

scatterplot membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplot 

menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. 

 




