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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

     Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

asosiatif, dimana penelitian yang dimaksud untuk mengetahui hubungan 

atau variabel (variabel indenpenden) apakah ada pengaruh terhadap 

variabel lain (variabel dependen). 

2. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

   Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun yaitu tahun 2014-2016. 

Sampel penelitian adalah perusahaan jasa transportasi pada periode 

2014-2016. Teknik Pengambilan Sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian in, sebagai 

berikut: 

a) Perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI periode

2014-2016.

b) Perusahaan Jasa Transportasi yang mempublikasikan laporan

keuangan periode 2014-2016.

c) Menggunakan nilai mata uang rupiah dalam laporan keuangan

pada tahun 2014-2016.
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3. Definisi Operasional Variabel 

     Berikuit akan dijelaskan definisi operasional dan pengukuran 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1.) Variabel dependen merupakan variabel yang memberikan respon     

jika dihubungkan dengan variaebl bebas. Variabel dependen dari 

penelitianini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan Price Book Value. 

Dimana PBV ini mengukur nilai yang diberika pasar kepada 

manajemen dan organisasi perusahaan sebagai perusahaan yang 

terus tumbuh  (Brigham dan Housten,2014 ). Perusahaan yang 

memiliki rasio PBV di atas 1 mencerminkan bahwa nilai pasar 

saham lebih besar dari nilai bukunya. Menurut Warsono (2003:39) 

rumus price book value sebagai berikut : 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2.) Variabel Independen 

a. Likuiditas 

  Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

lancar. Dimana rasio ini paling umum digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibn 

jangka pendeknya. Menurut Sartono (2010: 116) Rumus yang 

digunakan untuk menghitung rasio ini sebagai berikut : 

Current Ratio =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 
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b. Leverage 

  Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai operasionalnya dengan menggunakan hutang. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung debt to equity ratio dapat 

digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas 

sebagai berikut (Sartono,2010:120) :  

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

c. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

return on asset (ROA), karna menggambarkan kinerja suatu 

perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Kasmir 

(2014:201), Return On Assets merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai 

melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau 

modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainya. 

Dalam penelitian profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan rumus, Hanafi (2016:85) dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  : 

ROA : 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
  x 100% 
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4. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan lengkap yang dipublikasikan setiap 

tahun di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut mulai 

periode 2014 sampai 2016. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

dokumentasi yang didapatkan dari laporan keuangan yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesa atau melalui website www.idx.co.id. 

6. Teknik Analisa Data 

  Berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian, maka teknik analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis linier berganda, 

asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan alat bantu spss, untuk 

menganalisis adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

a. Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2012 : 145) Uji normalitas untu menguji 

apakah nilai residual yang dihasilkan regresi terdistribusi secara 

normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

melalui metode grafik. Metode grafik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat normal probability plot. 

Normal probability plot adalah membandingkan distribusi komulatif 

dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan melalui 

http://www.idx.co.id/
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analisis ini, jika data menyebar disekitar garis diagonal sebagai 

representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Menurut Priyatno (2012:127) Analisis ini digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen. Dengan persamaan 

sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Keterangan :  

Y  = Nilai Perusahaan 

α  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X1 = Likuiditas 

X2 = Leverage 

X3 = Profitabilitas 

e   = Standard Error 

c. Koefesien Determinasi 

Uji koefisien deeterminasi bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan varian 

variabel dependennya, dimana nilai koefissien determinasi berkisar 

antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-
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variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:87).    

d. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini untuk mengetahui apakah model regresi 

benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, maka model 

tersebut harus memenuhi asumsi klasik sebagai berikut : 

1) Uji Multikolonieritas  

          Menurut Priyatno (2012: 151) uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah variabel regresi ditemukan 

adanya hubungan korelasi antar variabel bebas (independen). 

Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF 

masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka 

dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. 

2) Uji Heteroskedastisitas  

     Menurut Priyatno (2012:158 ) Uji heterokedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji 

park, uji glejser, dan uji white.  
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Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot. 

Grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID tidak terjadi heteroskedastisitas 

apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Tidak terjadi 

heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.  

3) Uji autokorelasi  

            Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode 

analisis) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(periode sebelumnya) Indrawati (2015 : 19). Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Durbin-Waston 

(Uji Dw). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, 

sebagai berikut : 

a) Angka Durbin – Watson dibawah -2 maka ada autokolerasi 

positif. 

b) Angka Durbin – Watson diantara -2 sampai dengan 2 maka 

tidak ada autokolerasi. 

c) Angka Durbin – Watson diatas 2 berarti ada autokolerasi 

negatif. 
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e. Pengujian Hipotesis      

Hipotesis yang telah dirumuskan perlu di uji kebenarannya 

dengan cara pengujian statistik sebagai berikut : 

1) Uji F 

Menurut Priyatno (2012 : 137) Uji F pada dasarnya 

digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  Pernyataan dalam penelitian ini, hipotesis sebagai 

berikut : 

a) Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara 

signifikan dari variabel bebas secara bersama –sama. 

b) Ha : b1, b2, b3 = 0, artinya ada pengaruh secara signifikan 

dari variabel bebas secara bersama –sama. 

Dasar pengembalian keputusan untuk uji F adalah : 

a) Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b) Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c) Tingkat Signifikan < 0,05 

2) Uji t 

  Menurut Priyatno (2012 : 139) Uji t digunakan untuk 

mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Variabel penjelas dalam penelitian ini adalah nilai 
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perusahaan (Y), sedangkan variabel terikatnya adalah 

likuiditas (X1), leverage (X2), profitabilitas (X3). 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: 

a) Jika nilai t hitung > t tabel. Artinya variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Jika nilai t hitung < t tabel. Artinya variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

3) Uji Variabel Dominan  

           Uji variabel dominan digunakan untuk mengetahui 

variabel bebas yang paling mempengaruhi variabel terikat 

terhadap nilai perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di 

BEI. Uji variabel dominan ditentukan dengan melihat nilai 

koefisien regresi, jika nilai koefisien regresi variabel likuiditas 

lebih besar dari nilai koefisien variabel leverage dan 

profitabilitas makan hipotesis di terima. Adapun kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

a) Jika Koefisien regresi ROA (X3) > dari nilai t hitung CR 

(X1) dan DER (X2) maka Hipotesis diterima. 

b) Jika Koefisien regresi ROA (X3) <  dari nilai t hitung CR 

(X1) dan DER (X2) maka Hipotesis ditolak. 


