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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena tertentu seperti 

hubungan kegiatan, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung 

serta pengaruh suatu fenomena (Simamora,2002). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh struktur modal, perputaran modal kerja dan 

perputaran kas terhadap profitabilitas.  

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan data dimana ruang lingkup dan 

waktu ditentukan oleh peneliti dan menjadi perhatian dari si peneliti 

(Margono, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor food and beverages yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan perusahaan tersebut mempublikasikan laporan 

keuangannya dengan periode 2013-2017. Dari tahun 2013-2017 

perusahaan yang melakukan listing di BEI ada 20 perusahaan. 

b. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimilki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan 
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sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu untuk menentukan sampelnya. Kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah : 

1) Perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

khususnya yang terdaftar dalam sub-sektor food and beverages 

selama tahun 2013-2017 

2) Perusahaan sub-sektor food and beverages yang sudah terdaftar 

mulai dari tahun 2013-2017 

3) Perusahaan sub-sektor food and beverages yang tidak delisting pada 

tahun 2013-2017 

4) Perusahaan sub-sektor food and beverages yang laporannya lengkap 

selama 5 tahun, mulai dari tahun 2013-2017 

5) Perusahaan food and baverage yang tidak mengalami kerugian pada 

periode 2013-2017 

Dari kriteria penentuan sampel diatas, maka dari 20 perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI harus diseleksi berdasarkan 

kriteria. Apabila perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kriteria, maka 

perusahaan tersebut tidak masuk kategori sampel penelitian.  

3.    Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel 

dependent dan independent. Variabel independent penelitian ini meliputi 
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struktur modal, perputaran modal kerja dan perputaran kas. Sedangkan 

variabel dependent dari penelitian ini yaitu profitabilitas.  

a. Variabel bebas 

Definisi variabel  independent adalah variabel yang sering disebut 

sebagai variabel stimulus, predictor, antecendent. Dalam bahasa 

Indonesia juga sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel 

dependent. Variabel independent dari penelitian ini meliputi : 

1) Struktur modal  

Berdasarkan komponen dan indikator dalam struktur modal 

maka pengukuran rasio untuk struktur modal adalah: 

                       
                              

             
 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah hutang 

jangka panjang dan hutang jangka menengah yang diberikan oleh 

kreditur dengan jumlah modal sendiri dari pemilik perusahaan. 

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar utang 

jangka panjang yang dijamin oleh  ekuitas perusahaan.     

2) Perputaran modal kerja  

Tingkat perputaran modal kerja dapat diukur menggunakan 

rasio yang diambil dari data laporan laba rugi dan neraca. Rumus 

yang digunakan untuk mengukur perputaran modal kerja adalah : 
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Untuk menilai keefektifan perputaran modal kerja dapat 

menggunakan rasio antara total penjualan dengan dengan jumlah 

modal kerja rata-rata. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan 

yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.  

3) Perputaran Kas 

Rumus dalam mencari perputaran kas perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

                   
         

             
 

 Perbandingan antara penjualan dan rata-rata kas 

menunjukkan perputaran kas. Perputaran kas yang semakin tinggi 

menunjukkan operasional perusahaan yang baik. Begitu pula 

dengan perputaran yang lemah, yang berarti perputaran kas 

perusahaan kurang efisien. 

b. Variabel terikat 

      Menurut Sugiyono (2015:39) variabel dependent adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent 

adalah Profitabilitas. Dari beberapa indikator profitabilitas, penelitian 

ini menggunakan Net Profit Margin sebagai pengukuran rasio 

profitabilitas. Rumus net profit margin adalah sebagai berikut : 
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 Net profit margin adalah ukuran keuntungan yang membandingkan 

laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Rasio ini menjelaskan 

pendapatan bersih atas penjualan. Rasio ini juga menunjukkan rata-rata 

industri. Analisis rasio ini menggunakan data laporan laba rugi dalam 

pengambilan data kuantitatif. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif, 

yaitu data yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Data yang 

digunakan merupakan data skunder berupa laporan keuangan sub-sektor 

food and beverages yang terdaftar di BEI mulai tahun 2013-2017. Data 

yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data yang tersedia di Bursa 

Efek Indonesia yang juga tersedia dalam situs www.idx.co.id. 

5. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup metode 

pengumpulan data yaitu metode dokumentasi yang digunakan sebagai 

dasar untuk menganalisa data dalam penelitian ini dengan cara 

pengumpulan data 

6. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Regresi Linier OLS (Pangkat Kuadrat Terkecil Biasa) 

Menurut Mudrajad (2003:216). Metode pangkat kuadrat terkecil 

(OLS) adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu garis 

regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan 

yang berasal dari setiap observasi terhadap garis tersebut. Tujuan dari 
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regresi ini mengestimasi fungsi regresi populasi berdasarkan fungsi 

regresi sampel. Dalam regresi OLS ada dua macam, yaitu regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda. 

Menurut teorema Gauss-Markov, setiap estimator OLS harus 

memenuhi kriteria BLUE, yaitu : 

1) Best : yang terbaik 

2) Linear : merupakan kombinasi linear dari data sampel penelitian 

3) Unbiased : nilai harapan harus sama dengan nilai yang sebenarnya 

4) Efficient estimator : memiliki varians yang minimal di antara 

pemerkira lain yang tidak bias 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda yang bertujuan untuk 

menyoroti pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. 

Analisis regresi linier berganda merupakan perluasan dari agresi linier 

sederhana, yaitu menambah variabel bebas yang awalnya hanya satu 

bertambah menjadi dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini 

mengetahui arah hubungan variabel independent dengan variabel 

dependent. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Dimana :  

Y : Profitabilitas  

a : Konstanta 
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X1 : Struktur Modal 

X2 : Perputaran Modal Kerja 

X3 : Perputaran Kas 

e : Variabel lain yang tidak teridentifikasi 

b1, b2, b3 : koefisisen regresi variabel independent   

                                                                                                                                                                 

b. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas  

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah 

model regresi, variabel dependent dan variabel independent atau 

du-duanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang mempunyai distribusi normal 

atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini diuji dengan 

menggunakan one-sample kolmogorove smirnove, hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

Ho : data X mempunyai distribusi normal 

Ha : data X tidak mempunyai distribusi normal 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui 

variabel independen satu dengan variabel independen yang lain 

mempunyai koralasi atau tidak. Dalam uji ini variabel independen 

tidak boleh mempunyai korelasi dengan variabel independen 
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lainnya, karena apabila saling terjadi korelas maka variabel 

ortogonal tidak ortogonol atau korelasi antar variabel independen 

adalah nol. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi penelitian, yaitu:  

a) Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individu variabel-

variabel independent banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependent. 

b) Menganalisa matrik korelasi variabel independent. Jika dalam 

variabel-variabel independent mempunyai korelasi yang cukup 

tinggi, maka hal ini merupakan adanya indikasi 

multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan adanya 

dua atau lebih variabel independent. 

c) Multikolinearitas juga dapat dilihat dari faktor tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Dua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independent manakah yang menjelaskan 

variabel independent lainnya. Dalam pengertiannya, setiap 

variabel independend menjadi variabel dependent bagi variabel 

independent lainnya. 

3) Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk menguji varians dari suatu 

model regresi, apakah terjadi perbedaan antara residual 1 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika sutau regresi baik, maka 
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tidak dapat heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode grafik. Apabila data 

tersebar dan tidak mengikuti pola-pola tertentu, bergelombang dan 

menyempit juga berada diatas atau dibawah angka nol, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas tidak hanya dapat diuji 

dengan menggunakan grafik¸tapi juga dapat diuji menggunakan uji 

glejser. Dalam uji glejser ini mengusulkan untuk melakukan 

regresi nilai absolut residual terhadap variabel independent.  

4) Uji autokorelasi  

Uji autokorelasi adalah alat analisis dalam uji 

penyimpangan asumsi klasik. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tau tidaknya korelasi atau hubungan antara data yang diurutkan 

berdasarkan waktu (time series). Pengujian ini menggunakan 

Durbin-Watson (D-W stat) dengan menggunakan rumus : 

d : Nilai D-W Stat 

e : Nilai residu dari persamaan regresi pada periode waktu t 

e : Nilai residu dari persamaan regresi pada periode waktu t-1 

dalam pengambilan keputusan ada atau tidaknya auto korelasi, ada 

beberapa pertimbangan yang harus dipatuhi, yaitu : 

1. Jika angka D-W dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi 

positif 

2. Jika angka D-W diantara -2 sampai +2, maka tidak ada korelasi 
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3. Jika angka D-W diatas 2+, maka terjadi autokorelasi negatif 

5) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) di dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent. Nilai R antara 0 sampai 1, apabila R
2
 = 0 artinya 

tidak terdapat hubungan antara variabel independent dan variabel 

dependent. Apabila R2 = 1 artinya variabel independent mempunyai 

hubungan yang sempurna dengan variabel dependent. 

6) Uji Parsial t 

        Menurut Anwar (2011:138) Uji t pada dasarnya menerangkan 

seberapa jauh variabel independent berpengaruh terhadap variabel 

dependent secara individu. Untuk mengetahui apakah variabel 

independent secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependent maka dilakukan dengan membandingkan t 

hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan. Taraf signifikan yang 

digunakan adalah 0,05 dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode SPSS sehingga untuk hasil uji dapat dilihat pada tabel 

koefisien. Langkah-langkah untuk melakukan uji t adalah : 

a) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

H0 : b1 = 0 

H1 : b1 ≠ 0 

b) Menghitung nilai t dengan rumus t tabel 
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t : nilai t tabel 

n : jumlah anggota sampel 

k : jumlah variabel independen 

c) Membandingkan t hitung dengan t tabel yang tersedia pada taraf 

tertentu 

d) Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut : 

i. –t tabel < t hitung < t tabel : maka H0 diterima 

ii. t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel : maka H0 ditolak  

berikut ini merupakan gambar grafik uji t : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Uji t tabel 

7) Uji F 

Uji F bertujuan untuk menganalisa semua variabel independent 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya menurut Mudrajad 

(2003:218). Di dalam penelitian ini uji F menganalisis pengaruh 

struktur modal, perputaran modal dan perputaran kas terhadap 

profitabilitas. Cara melakukan uji F menurut Anwar (2011:138) adalah 

sebagai berikut:  

1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif terlabih dahulu 

Ho ditolak 
Ho ditolak 

Ho diterima 

-t (alpha/2;n-k-

1 

t (alpha/2;n-k-

1 
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H0:b1 = b2 = b3 = 0 

H1: minimal satu koefisien dari b1 ≠ 0 

2) Menghitung nilai F 

3) Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel yang tersedia pada α 

tertentu 

4) Mengambil keputusan apakah model analisis linier berganda dapat 

digunakan sebagai model analisis atau tidak. Kriteria pengambilan 

keputusan mengikuti aturan sebagai berikut : 

a) Apabila signifikan > 0,05 keputusannya adalah menerima Ho 

dan menolak Ha 

b) Apabila signifikan < 0,05 keputusannya adalah menolak Ho   

dan menerima Ha 

 


