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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui web 

resminya yaitu www.idx.co.id. Objek penelitian dari penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan yang ada di sektor manufaktur pada periode 2014-2016. 

Pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan dapat bertahan menghadapi 

gempuran ekonomi terlihat dari bertambahnya perusahaan manufaktur di BEI. 

Selama 5 tahun terakhir jumlah perusahaan manufaktur selalu meningkat dari 134 

perusahaan di tahun 2012 kemudian meningkat setiap tahunnya secara berturut-

turut yaitu 134, 137, 143, 146, dan 146 perusahaan pada tahun 2016. Rincian jumlah 

perusahaan manufaktur di BEI dapat dilihat di tabel berikut: 

  

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


Tabel 3. 1. Jumlah Perusahaan Manufaktur di BEI 

No Perusahaan Manufaktur 2014 2015 2016 

Industri Dasar Kimia 

1 Sub Sektor Semen 5 6 6 

2 Sub Sektor Keramik, porselen &kaca 6 6 6 

3 Sub Sektor logam & sejenisnya 18 18 18 

4 Sub Sektor Kimia 9 9 9 

5 Sub Sektor plastik & kemasan 13 13 13 

6 Sub Sektor pakan ternak 4 4 4 

7  Sub Sektor Kayu & olahannya 2 2 2 

8  Sub Sektor pulp & kertas 9 9 9 

Aneka Industri 

1 Sub Sektor Mesin & alat berat 1 2 2 

2  Sub Sektor otomotif & komponen 12 13 13 

3  Sub Sektor tekstil & garment 17 17 17 

4  Sub Sektor alas kaki 2 2 2 

5  Sub Sektor  kabel 6 6 6 

6  Sub Sektor elektronika 1 1 1 

Barang Konsumsi 

1  Sub Sektor makanan & minuman 15 15 15 

2  Sub Sektor rokok 4 4 4 

3  Sub Sektor  farmasi 10 10 10 

4  Sub Sektor kosmetik &keperluan rumah tangga 5 6 6 

5  Sub Sektor  peralatan rumah tangga 4 3 3 

Total 143 146 146 

Sumber: data olahan dari BEI (2017) 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Sampel pada 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI pada 2014-2016 yang 

memenuhi kriteria. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 
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purposive sampling yaitu teknik sampling yang menggunakan kriteria tertentu 

sehingga akan mendapatkan sampel representatif yang sesuai dengan kriteria yang 

sudah ditentukan. Kriteria sampel untuk penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2016 

2. Memiliki laporan keuangan yang tersaji per 31 Desember 

3. Data lengkap tersaji untuk penelitian yaitu memiliki laporan arus kas dan 

data-data untuk rasio 

Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tersaji dan datanya 

lengkap akan menjadi sampel penelitian ini. Sampel penelitian ini selama 2014-

2016 secara berturut-turut adalah 137, 136, dan 137. Rinciannya tersaji dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 3. 2. Jumlah Sampel Penelitian 

Sektor / Tahun 2014 2015 2016 

Industri Dasar dan Kimia 61 61 61 

Aneka Industri 38 38 39 

Barang Konsumsi 38 37 37 

Total Sampel 137 136 137 

Sumber: data olahan untuk penelitian (2017) 

 

 Sampel kemudian diklasifikasikan menurut siklus hidupnya yang terbagi 

menjadi 5 tahap yaitu introduction, growth, shake-out, mature dan decline. 

Perusahaan manufaktur paling banyak ada di kondisi mature yaitu 54, 60, dan 61 

perusahaan untuk tahun 2014-2016. Paling sedikit adalah perusahaan di siklus 



decline yaitu 4, 5, dan 6 perusahaan di tahun2014-2016. Secara rinci dapat dilihat 

ditabel berikut: 

Tabel 3. 3. Klasifikasi Perusahaan Manufaktur menurut Siklus Hidupnya   

Siklus Hidup 2014 2015 2016 Total 

Introduction 23 22 23 68 

Growth 41 37 39 117 

Shake-out 15 12 8 35 

Mature 54 60 61 175 

Decline 4 5 6 15 

 Sumber: data olahan untuk penelitian (2017) 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data laporan 

keuangan tahunan perusahaan selama periode 2014-2016. Sumber data didapatkan 

dari website Indonesian Stock Exchange (IDX) yaitu www.idx.co.id.  

3.4. Desain Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 

alat SPSS. Pertama yang akan dilakukan adalah uji asumsi klasik, dan kemudian 

dilanjutkan analisis hasil regresi.  

 

 

 

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

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas. Penjelasan dari masing-masing uji asumsi sebagai berikut: 

3.5.1. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukan uji normalitas adalah mengecek variabel residual sudah 

memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian dalam uji normalitas yang 

biasa digunakan adalahKolmogorov-Smirnov. Jika nilainya> 0,05 maka data 

residual tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). 

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas untuk  mengecek ketidaksamaan varian dari 

residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi 

yang dilakukan. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap atau disebut homoskedastisitas maka model regresi dikatakan 

baik. Pengujiannya dapat menggunakan uji Glesjer.Kriteria penerimaan 

terlihat dari nilai signifikansinya di atas 5% yang berarti model regresi 

homoskedatisitas (Ghozali, 2016). 

3.5.3. Uji Multikolonieritas 

Tujuan uji Multikolonieritas adalah menguji korelasi antar variabel 

independen yang ada di dalam model regresi. Variabel independen 

seharusnya tidak saling berkorelasi untuk mendapatkan model regresi yang 

baik (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflatoin factor (VIF). Jika nilai tolerance  0,10 atau sama dengan nilai VIF 



 10, maka terdapat multikolonieritas sehingga variabel tersebut perlu 

dihapuskan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias. 

3.6. Koefisien Determinasi (AdjustedR2) 

  Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur goodness-fit dan model 

regresi.  Nilai Adjusted R2 berkisar antara 0 sampai 1, nilai yang mendekati 1 

memiliki arti variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, dan 

sebaliknya. Apabila variabel bebas lebih dari 2 maka dapat menggunakan adjusted 

R2 sebagai koefisien determinasi(Ghozali, 2016). 

3.7.  Uji F (Uji Model Fit) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi fit atau tidak. Uji F 

akan menguji adanya pengaruh secara serentak dari variabel independen terhadap 

variabel dependen(Ghozali, 2016).  Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

signifikan tingkat 0,05 atau α = 5%.  Jika nilai signifikansi F dibawah 0,05 artinya 

model fit. 

3.8. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual dapat menerangkan variabel dependen (Ghozali, 

2016).  Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan tingkat 1%, 5% 

dan 10%.  
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3.9. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda 

menggunakan alat SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh 

dan besarnya pengaruh variabel rasio-rasio keuangan terhadap pengambilan 

keputusan investor.  

Secara matematis penelitian ini dapat dirumuskan menjadi : 

Berikut ini adalah model regresi 1 yaitu untuk Tahap Introduction: 

PKI1= 1+b1RP + b2RLE+ b3RLI+ b4RA+ ei .......................................(1) 

Keterangan : 

PKI1=  Pengambilan Keputusan Investor 

RP= Rasio Profitabilitas 

RLE= Rasio Leverage 

RLI= Rasio Likuiditas 

RA= Rasio Aktivitas 

b1, b2, b3, dan b4 = koefisien pada tahap introduction 

e= eror 

 

Berikut ini adalah model regresi  2 yaitu untuk  Tahap Growth: 

PKI2=2 + b5RP + b6RLE+ b7RLI+ b8RA +ei  ........................................ (2) 

Keterangan : 

PKI2=  Pengambilan Keputusan Investor 

RP= Rasio Profitabilitas 

RLE= Rasio Leverage 

RLI= Rasio Likuiditas 

RA= Rasio Aktivitas 

b5, b6, b7, dan b8 = koefisien pada tahap growth 

e= eror 



Berikut ini adalah model regresi  3 yaitu Tahap Shakeout: 

PKI3= 3 +b9RP+ b10RLE+ b11RLI+ b12RA+ei  ...................................... (3) 

Keterangan : 

PKI3=  Pengambilan Keputusan Investor 

RP= Rasio Profitabilitas 

RLE= Rasio Leverage 

RLI= Rasio Likuiditas 

RA= Rasio Aktivitas 

b9, b10, b11, dan b12 = koefisien pada tahap shake-out 

e= eror 

 

Berikut ini adalah model regresi  4 yaitu Tahap Mature: 

PKI4=4 + b1RP + b14RLE+ b15RLI+ b16RA+ ei ..................................... (4) 

Keterangan : 

PKI4=  Pengambilan Keputusan Investor 

RP= Rasio Profitabilitas 

RLE= Rasio Leverage 

RLI= Rasio Likuiditas 

RA= Rasio Aktivitas 

b13, b14, b15, dan b16 = koefisien pada tahap mature 

e= eror 

 

Berikut ini adalah model regresi 5 yaitu Tahap Decline: 

Y5=5 + b17X1 + b18X2+ b19X3+ b20X4+ ei .............................................. (5) 

Keterangan : 

PKI5=  Pengambilan Keputusan Investor 

RP= Rasio Profitabilitas 

RLE= Rasio Leverage 

RLI= Rasio Likuiditas 

RA= Rasio Aktivitas 
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b17, b18, b19, dan b20 = koefisien pada tahap decline 

e= eror 

 

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis yaitu : 

3.9.1. Merumuskan hipotesis 

H0 : β1, β2, β3, β4, β5  = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

H1 : β1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio keuangan 

ke pengambilan keputusan investor pada tahap introduction 

H2 : β2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio keuangan 

ke pengambilan keputusan investor pada tahap growth 

H3 : β3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio keuangan 

ke pengambilan keputusan investor pada tahap shakeout 

H4 : β4 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio keuangan 

ke pengambilan keputusan investor pada tahap mature 

H5 : β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio keuangan 

ke pengambilan keputusan investor pada tahap decline 

3.9.2. Menentukan tingkat signifikan (α) 

Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 1%,5%, 10%. 

3.9.3. Menarik kesimpulan 

H0 diterima jika tingkat signifikansi t > α.  


