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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kuantitatif, 

maksudnya dalam penelitian ini menguji hubungan antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). penelitian ini bertujuan 

untuk melihat seberapa besar kecilnya variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat. Penelitian ini menjelaskan pengaruh Profitabilitas (X1), dan 

Leverage (X2) sebagai variabel independen terhadap kondisi Financial 

distress  (Y) pada perusahaan sektor transportasi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebagai variabel dependen. Data dalam penelitian ini 

dinyatakan dalam angka, dengan mencari data yang ada kaitannya dengan 

variabel tersebut. 

B. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang dianalisis secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu 

variabel bebas (independent) dan variabel (dependent). 

a) Variabel terkait atau dependent (Y). 

Prediksi Financial distress dapat dilihat melalui pendekatan 

tunggal (univariate) dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan 
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untuk perusahaan financial distress. Penggunaan pendekatan tunggal 

tersebut dapat di ukur melalui rasio beban biaya terhadap pendapatan 

operasional. 

                          
           

                      
 

a) Variabel bebas (independent) 

Variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya sebagai berikut : 

a. Profitabilitas (X1), merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kondisi financial distress . Profitabilitas mengukur 

prospek perusahaan di masa depan dengan melihat pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan.  

    
           

            
 

b. Leverage (X2), merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kondisi financial distress . Rasio leverage mengukur 

seberapa besar jumlah total aktiva yang didanai oleh hutang. 

                    
           

            
 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 
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yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan sektor transportasi yang tercatat 

di bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 - 2015. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI), www.idx.co.id. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan-perusahaan sektor transportasi yang tercatat di bursa efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2016. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang diambil 

dengan maksud, tujuan tertentu dan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria 

yang digunakan untuk pengambilan sampel oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Perusahaan sektor transportasi yang masih tercatat sebagai emiten di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016.. 

2. Perusahaan sektor transportasi yang tercatat dan go public di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012-2015. 

3. Perusahaan sektor transportasi yang 4 tahun terakhir melaporkan 

keuangannya dari tahun 2012-2015. 

4. Perusahaan sektor transportasi yang mengalami penurunan laba bersih 

selama 3 tahun terakhir. 

 

http://www.idx.co.id/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi dari data-data yang 

dipublikasikan oleh perusahaan sektor transportasi yang tercatat di bursa efek 

Indonesia melalui situs internet resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan dengan 

mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian baik media cetak 

maupun media elektronik.  

F. Analisis Data 

1. Model Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari 

regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang 

sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. seperti 

dalam penelitian ini, terdiri dari lebih dari satu variabel bebas, maka 

penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. 

penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

sehingga dengan hal ini regresi linear berganda dinyatakan dalam 

persamaan matematis sebagai berikut : 

                 

Keterangan :  

Y   : Financial distress   

α   : Konstanta  

b   : Koefisien regresi 
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X1  : Profitabilitas (ROA) 

X2  : Leverage (Debt To Asset Ratio) 

   : Error term (residual)  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas dapat 

dilihat melalui penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari residualnya, 

Jika dapat menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Sebaliknya jika data menyebar di sekitar garis diagonal menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. model regresi linear berganda yang baik dan layak untuk 

digunakan adalah memiliki nilai residual berdistribusi normal. dalam 

penelitian ini uji normalitas dideteksi melalui uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov Test. 

b. Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Berganda 
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Sebelum menganalisis data dengan regresi linier berganda, 

terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah 

datanya berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas dan tidak ada 

autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas diuji dengan output SPSS pada grafik 

scatter-plot dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) antara lain nilai 

kondisi variabel terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED). 

Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, 

maka mengindikasikan telah terjadi gejala heteroskedastisitasdan jika 

tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Mengetahui gejala heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. 

d. Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan uji autokorelasidapat dilakukan dengan 

pengujian DW. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

adalah sebagai berikut : 



30 
 

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. 

e. Uji Multikolinearitas 

Pendeteksi terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai variance inflating factor (VIF) dan nilai tolerance dari 

hasil analisis regresi, jika VIF > 10 nilai output tolerance seluruhnya 

menunjukkan (TOL) < 0,10 maka terdapat gejala multikolinearitas 

yang tinggi. Namun jika VIF < 10 dan (TOL) > 0,10 maka tidak 

terdapat gejala multikolinearitas.  

G. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Secara Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji kepastian pengaruh dari 

seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Kriteria pengujian hipotesis untuk uji statistik F adalah sebagai 

berikut : 

a. Bila Fsignifikan < 0,05 maka secara simultan variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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b. Bila Fsignifikan > 0,05 maka secara simultan variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik) 

Uji statistik T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial 

antara variabel independen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap 

konstan. Kriteria pengujian uji T adalah sebagai berikut : 

1. Bila Tsignifikan  < 0,05 maka secara parsial variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Bila Tsignifikan > 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 


