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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015. Peneliti mendapatkan data 

laporan keuangan perusahaan dan deskripsi perusahaan yang menjadi obyek 

penelitian melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 

2013-2015. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek 

penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan 

terbanyak di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari berbagai sub sektor 

industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar secara keseluruhan. 

Selain itu, perusahaan pemanufakturan juga cukup sensitif terhadap setiap 

kejadian (Gantyowati, 1998) dalam Tarjo & Jogiyanto (2003), sehingga 

akan mendukung penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

Kemudian, pemilihan sektor industri barang konsumsi dalam perusahaan 

manufaktur karena bobot pembentuk indeks manufaktur terbesar adalah dari 

sektor industri barang konsumsi. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik puposive sampling, yaitu pemilihan sampel dalam 

penelitian didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian 

ini adalah: 

 

1) Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia secara 

terus menerus selama periode tahun 2013-2015. 

 

2) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

menerbitkan laporan keuangan tahunan secara rutin selama periode 

tahun 2013-2015. 

 

 

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel 

No. Keterangan 2013 2014 2015 

1. Perusahaan yang terdaftar di 

BEI 
472 494 514 

2. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
136 140 143 

3. Perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI 

36 38 37 

4. Perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

tercatat terus-menerus selama 

periode tahun 2013-2015 

34 

   

  Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yag diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis 

atau peneliti (Sudjana, 1996). Data yang digunakan berupa laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang meliputi neraca dan laporan 

laba rugi yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 

2013-2015. Sumber data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, 

peraturan, atau kebijakan (Sugiyono, 2010). Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan data laporan keuangan perusahaan yang telah ada 

untuk kemudian diolah kembali. 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3.3. Uji Asumsi Klasik 

 

Berikut adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian: 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normalitas data dengan 

melihat apakah variabel dependen dan independen dalam 

penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Kriteria nilai 

signifikansi yang digunakan untuk melihat apakah distribusi 

normal atau tidak adalah sebagai berikut: 

Nilai Sig atau probabilitas < 0,05 menunjukkan distribusi yang 

tidak normal. 

Nilai Sig atau probabilitas > 0,05 menunjukkan distribusi yang 

normal. 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

kolerasi antar dua atau lebih variabel independen dalam suatu 

penelitian. Dalam regresi yang baik seharusnya tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Untuk melakukan uji ini 

dapat dilakukan dengan cara melihat VIF (Variable Inflation 

Factor) dan Tolerance. Model regresi akan dikatakan bebas 

mutikolinearitas apabila memiliki nilai VIF lebih kecil dari 

10,00 dan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10.  

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada 

perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji White 

dengan pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari %5 , maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari %5  



36 
 

 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

maka terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Uji White dilakukan dengan meregresi residual 

kuadrat ( 2 ) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat, dan 

perkalian variabel dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

eXXXXX nn....
2

24

2

1322110

2  

 

4) Uji Autokerelasi 

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk menguji apakah ada 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan 

lain dalam model regresi. Model regresi yang baik harus 

terbebas dari autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan pengujian 

Durbin Watson, di mana dasar pengambilan keputusannya 

(Santoso, 2010) adalah: 

Jika angka dW < dL atau dW > (4-dL), maka terdapat 

autokorelasi. 

Jika angka dU < dW < (4-dU), maka tidak ada autokorelasi. 

Jika angka dL < dW < dU atau (4-dU) < dW < (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 

3.4. Analisis Data 

 

Alat analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

 

1) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria 

pengujian dalam uji F yaitu: 
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Ha diterima apabila Sig < 0,05 

Ha ditolak apabila Sig > 0,05 

 

2) Uji t 

Dalam peneitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan menggunakan uji signifikansi individual (uji statistik t). Kriteria 

pengujian hipotesis dalam uji t yaitu: 

Ha diterima apabila Sig < 0,05 

Ha ditolak apabila Sig > 0,05 

 

3) Uji Sobel 

Uji sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel 

intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung 

dengan cara mengalikan jalur XM (a) dengan jalur MY (b) atau 

ab. Jadi koefisien ab = (c-c’), di mana c adalah pengaruh X terhadap Y 

tanpa mengontrol M, dan c’ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y  

setelah mengontrol M. Standard error koefisien a dan b di tulis Sa dan 

Sb, di mana Sab dihitung dengan rumus: 

 

Sab  = b²Sa² + a²Sb² + Sa²Sb² 

 

Untuk menguji pengaruh tidak langsung, perlu untuk menghitung nilai t 

dari koefisien ab dengan rumus: 

 

        t = 

 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan t tabel yaitu ≥ 1,96 untuk 

signifikan 5% dan t tabel ≥ 1,64 menunjukkan signifikansi 10%. Terjadi 

pengaruh mediasi apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. 

 

   ab 

  Sab 


