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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik hasil penelitiannya (Sugiyono,2014:115). Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 

2014: 116). Pemilihan Sampel menggunakan teknik purposive sampling yang 

merupakan teknik pemilihan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria 

pada pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan otomotif dan komponen yang telah tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2015. 

2. Perusahaan otomotif dan komponen memiliki data keuangan yang telah 

dipublikasikan di BEI, untuk dapat menghitung variabel-variabel dalam 

penelitian ini selama periode tahun 2012-2015.  
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Tabel 3.1. 

Sampel Penelitian 

 

 

 

 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel penelitian yaitu 12 perusahaan otomotif 

dan komponen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

 

3.2.  Jenis Data 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan 

adalah data sekunder. Data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan Otomotif 

periode 2013-2015 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang dapat diambil 

melalui www.idx.co.id.  

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. 

Menurut Jogiyanto (2010), metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

baik dari catatan data sekarang atau catatan data historis. Pengumpulan data dapat 

berupa laporan-laporan keuangan, jurnal-jurnal, dan referensi pendukung lainnya, 

yang dapat diambil dari sumber www.idx.com, www.sahamok.com, dll. 

3.4.  Teknik Analisis Data 

No Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan Otomotif dan Komponen yang 

menerbitkan laporan keuangan tahun 2012-

2015.  

13 

2 
Perusahaan yang belum go public pada tahun 

2012-2015 
(1) 

Jumlah Sampel Penelitian 12 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.com/
http://www.sahamok.com/


 

42 
 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menentukan 

hubungan variabel dependen dengan variabel independen, malalui persamaan sebagai 

berikut : 

 

 

PER   = Price Earning Ratio 

β0  = intersep 

β1- β5 = koefisien 

CR   = Current Ratio 

DER = Debt to Equity Ratio 

ITO  = Inventory Turnover 

ROE  = Return On Equity 

e   = error  

Analisis linear berganda dapat dilakukan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik dilakukan dengan empat pengujian yaitu : 

 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji asumsi-asumsi ketepatan 

permodelan dalam regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dapat dilakukan 

dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearis, uji heteroskedastisitas, dan 

uji autokorelasi.  

 

3.4.1.1. Uji Normalitas 

PER = β0 + β1 CR + β2 DER + β3 ITO + β4 ROE + e 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah harus memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah data normal atau mendekati normal, 

maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan kriteria sebagai berikut : 

- Jika Nilai Sig.(p) > 0,05  maka berdistribusi normal 

- Jika Nilai Sig.(p) < 0,05 maka tidak berdistribusi normal 

3.4.1.2. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas 

(independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Ghozali, 2011 : 105). 

Dalam uji Multikolonieritas ini dapat dilihat dengan kriteria sebagai 

berikut : 

- Tolerance  value < 0,10 atau VIF > 10  : terjadi multikolonieritas 

- Tolerance  value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi 

multikolonieritas 

3.4.1.3. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2011 : 139). Uji Heterokedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik yaitu dengan uji Glejser dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

- Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 terjadi  Heteroskedastitas. 

- Jika  nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi  

Heteroskedastitas. 

3.4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2011 : 110). 

 Pengujian ini dapat dilakukan dengan Uji Durbin–Watson (DW test), uji 

ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan  mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2011 

: 111).  
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Ada atau tidaknya korelasi dapat diambil keputusan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

- Bila 0 < dw < dl, maka ada auto korelasi positif 

- Bila dl ≤ dw ≤ du, maka tidak ada keputusan 

- Bila du ≤ dw ≤ (4 – du), maka tidak ada auto korelasi 

- Bila (4 – du) ≤ dw ≤ (4 – dl), maka tidak ada keputusan 

Keterangan :  

DW = Durbin-Watson 

dL   = batas bawah 

dU   = batas atas 
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3.4.2. Pengujian Hipotesis 

Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 

2011 : 98). Tingkat signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5 % dengan 

tingkat kepercayaan sebesar 95% (α = 0,05), dan tingkat kebebasan db = (n-k-

1). 

n = jumlah observasi 

k = jumlah variabel 

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan antara siginifikansi t hitung 

dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jika nilai signifikansi pada t hitung ≤ 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

- Jika nilai t hitung ≥ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 




