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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan sampel penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sahamnya 

tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya, BEI) per 1 

Januari 2016, yaitu sebanyak 526 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian 

adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sub-sektor perdagangan 

besar di BEI selama periode tahun 2012-2014, yaitu sebanyak 34 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, 

dimana sampel yang akan diteliti adalah bagian dari populasi yang memenuhi 

kriteria sampel tertentu sesuasi dengan yang dikehendaki peneliti. Sampel 

diambil dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 1 Januari 2012 hingga 

31 Desember 2014 dan digolongkan kedalam sub-sektor perdagangan 

besar . 

2. Datanya dapat diakses secara lengkap untuk kebutuhan analisis. 
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Tabel 3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah 

 

3.2 Teknik pengumpulan data  

3.2.1 Jenis data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari BEI melalui URL: www.idx.co.id  

Data yang digunakan adalah angka nyata (Rp) dari modal kerja, 

penjualan, dan laba yang tertera pada data finansial/laporan keuangan 

perusahaan yang termasuk dalam sub-sektor perdagangan besar yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014 

3.2.2 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi data dari laporan 

Populasi 526 

Non-Perdagangan besar (492) 

Perdagangan Besar 34 

Data tidak terakses (7) 

Jumlah sampel 27 
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keuangan perusahaan yang termasuk dalam suk-sektor perdagangan besar 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014 

3.2.3 Teknik analisis data 

   Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi dengan variabel mediasi. Penelitain ini menggunakan model regresi 

yang diformulasikan sebagai berikut : 

Penjualan1i = α1  + β11LnModalKerja1i +  + e1 

Laba2i = α2 + β21LnModalKerja2i +  + e2 

Laba3i = α3 +  + β31LnPenjualan3i + e3 

Laba4i = α4 + β41LnModalKerja4i + β42LnPenjualan4i + e4 

 

di mana: 

α1, α2, α3, α4 = konstanta persamaan 1, 2, 3, dan 4 

β11   = koefisien regresi variabel independen LnModal Kerja 

terhadap variabel mediator LnPenjualan pada persamaan 1 

β21   = koefisien regresi variabel independen LnModal Kerja 

terhadap variabel dependen LnLaba pada persamaan 2 

β31   = koefisien regresi variabel mediator LnPenjualan terhadap 

variabel dependen LnLaba pada persamaan 3 
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β41   = koefisien regresi variabel independen LnModal Kerja 

terhadap variabel dependen LnLaba, dengan LnPenjualan sebagai variabel 

mediator, pada persamaan 4 

β42   = koefisien regresi variabel mediator LnPenjualan terhadap 

variabel dependen LnLaba, dengan LnModal Kerja sebagai variabel 

independen, pada persamaan 4 

e1, e2, e3, e4 = koefisien error/variabel pengganggu pada persamaan 1, 2, 3, 

dan 4 

   Suatu variabel (Penjualan) bisa dianggap sebagai variabel mediator 

bila berpengaruh kepada  variabel independen tertentu (Laba). Secara umum, 

mediasi terjadi bila (1) variabel independen (Modal Kerja) berpengaruh 

signifikan kepada variabel mediator (Penjualan), dengan kata lain β11 

signifikan secara statistik; (2) variabel independen (Modal Kerja) berpengaruh 

signifikan kepada variabel dependen (Laba) tanpa kehadiran variabel mediator 

(Penjualan), dengan kata lain β21 signifikan secara statistik; (3) variabel 

mediator (Penjualan) berpengaruh signifikan secara khusus kepada variabel 

dependen (Laba), dengan kata lain β31 signifikan secara statistik; dan (4) 

pengaruh variabel independen (Modal Kerja) kepada variabel dependen 

(Laba) berkurang karena penambahan variabel moderator (Penjualan) 

kedalam model, dengan kata lain β21 < β41. Keempat kriteria ini bisa  
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digunakan untuk secara informal menentukan apakah terjadi mediasi atau 

tidak terjadi mediasi.  

   MacKinnon, Warsi dan Dwyer (1995) menggunakan uji Sobel sebagai 

metoda statistik untuk secara formal mengukur mediasi dengan asumsi 

variabel dependen dan moderator merupakan variabel-variabel kontinyu. Bila 

satu atau lebih variabel bersifat dikotomi muncul masalah penskalaan dalam 

regresi. Uji Sobel ditujukan untuk menguji apakah variabel moderator 

berpengaruh seperti independen variabel kepada dependen variabel.  Langkah 

analisis yang pertama dengan melakukan regeresi linear persamaan pertama, 

dengan penjualan sebagai variabel dependen dan modal kerja sebagai variabel 

independen, dan menghasilkan koefisien regresi tidak standardisasi β11 

(selanjutnya, a) dengan standard error-nya (selanjutnya, sa, yang bila 

dikwadratkan-menjadi varians-dinotasikan sebagai sa
2
) dari estimasi koefisien 

model regresi pertama ini. 

Kedua,  melakukan regresi linear persamaan keempat, dengan Modal 

Kerja sebagai variabel independen dan Penjualan sebagai variabel mediator 

terhadap Laba sebagai variabel dependen, dan menghasilkan koefisien regresi 

tak standardisasi β42 (selanjutnya, b) serta standard error dari estimasi 

koefisien regresi (selanjutnya, sb, yang bila dikwadratkan-menjadi varians-

dinotasikan sebagai sb
2
). Baik koefisien regresi maupun standard error 

koefisien regresi tidak boleh negatif. 
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Inferensi dilakukan menggunakan persamaan uji Sobel dan/atau 

persamaan Goodman. Adapun nilai signifikansi/significance value/p-value  

untuk menguji hipotesis nol (dari hipotesis keempat), bahwa tidak terdapat 

efek tidak langsung dari variabel independen (modal kerja) terhadap variabel 

dependen (laba) melalui variabel mediator (penjualan), dihasilkan dengan 

persamaan uji Sobel berikut: 

z = 
   

              
 

Sedangkan nilai signifikansi/p-value  untuk menguji hipotesis nol tersebut di 

atas berdasarkan persamaan uji Goodman adalah sebagai berikut: 

z = 
   

                      
 

Persamaan uji Goodman mengurangkan faktor ketiga, sa
2
*sb

2
, untuk 

menghasilkan estimasi tak bias varians dari pengaruh mediasi, akan tetapi 

kadang-kadang berdampak menghasilkan estimasi varians yang negatif. Oleh 

karena itu persamaan uji Goodman hanya akan digunakan bila estimasi 

varians yang dihasilkan positif, seperti pada batasan yang dikemukakan 

sebelumnya di atas.  

Nilai z berdasarkan persamaan uji Sobel untuk inferensi pengaruh 

variabel mediator pada regresi akan menggunakan fasilitas daring pada laman 

http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31. Setelah dilakukan 

tes Sobel, hasil dari penghitungan tes Sobel ini digunakan untuk menarik 
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kesimpulan atas hipotesis keempat bahwa modal kerja  berpengaruh tidak 

langsung terhadap laba perusahaan melalui pengaruh penjualan sebagai 

mediator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


