
   

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Perusahaan publik dari industri transportasi yang sahamnya 

tercatat di BEI selama periode 2016-2016. 

2) Memiliki data yang dapat diakses dengan lengkap terutama dari 

manajemen modal kerja (Cash Conversion Cycle). Perputaran Kas  

3) (Cash Turn Over), pertumbuhan penjualan (Sales Growth) 

Berdasarkan kriteria diatas, penelitian ini memperoleh 27 sampel 

perusahaan Transportasi dengan total keseluruhan 34 perusahaan 

Transportasi. Namun tujuh perusahaan Transportasi tersebut tidak memiliki 

data yang lengkap untuk diakses. 

 

Berikut daftar nama perusahaan transportasi yang dijadikan sampel 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No No. Keterangan Total 

1. Perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI  34 

2. Tidak ditemukan data yang lengkap atau tidak dapat diakses (7) 

3. Total 27 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia 

 

 

 



   

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian  

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

data sekunder yang merupakan laporan keuangan perusahaan yang 

dieperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor Transportasi di BEI 

periode 2014-2016 melalui URL: www.idx.co.id 

Alasan pemilihan periode waktu adalah untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat yang sesuai dengan kondisi saat ini. Data perusahaan go 

public yang tercatat di BEI tahun 2014-2016 serta data CCC, CTO, EG 

diperoleh dari fact book  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

berupa metode dokumentasi dengan pengumpulan data baik dari catatan data 

sekarang atau catatan data historis (Jogiyanto, 2010). 
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3.4 Teknik Analisis Data  

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik disyaratkan dalam analisis regresi yang 

digunakan untuk menguji data-data sehingga data tersebut terdistribusi 

normal atau mendekati normal dan persamaan regresi telah bebas dari 

multikolonieritas, auotokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika ssyarat  

 ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Dalam pengujian normalitas yaitu dengan menggunakan uji 

kolmogrov- smirnov. Yaitu dengan nilai yang dikatakan tidak signifikan 

yaitu pada 0,05 (sig>0,05). Yang disimpulkan bahwa hipotesis null (H0) 

diterima bahwa data residual memiliki distribusi normal. (Ghozali, 2011) 

2. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya 

korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik 

adalah tidak adaya korelasi antar variabel independennya. Karena 

multikolonieritas menyebabkan regresi menjadi tidak efisien. Penelitian ini 

menggunakan nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

untuk menguji multikolinieritas dengan kriteria pengujian: 

a) Nilai Tolerance <0,1 atau VIF > 10, berarti ada 

multikolinearitas. 

b) Nilai Tolerance >0,1 atau VIF < 10, berarti tidak ada 

multikolinieritas 

Dasar pengambilan dari (Ghozali, 2011) 

 



   

3. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi digunakan oleh peneliti untuk melihat model regresi 

linier apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu dari periode 

saat ini (t=0) dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (t-1). 

Model regresi tidak memiliki korelasi merupakan model regresi yang dicari 

oleh peneliti karena yang paling baik. Untuk meenguji autokorelasi dapat 

dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test), (Ghozali, 2011). Hasil 

regresi dengan nilai dalam tabel DW dengan kriterian sebagai berikut: 

a)  Jika 0 < d < dl, ada autokorelasi positif  

b) Jika dl ≤ d ≤ du, tidak ada keputusan 

c) Jika ≤ 4 –dl < d < 4 ada autokorelasi yang negatif 

d) Jika 4 –du ≤ d ≤ 4-dl tidak afa keputusan 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya 

perbedaan dalam model regresi pada varian residual antara 

pengamatan satu dengan yang lain. Apabila varian residual sama satu 

dengan yang lain tetap disebut Homoskedastisitas, dan bila tidak sama 

disebut Heteroskedastisitas. Homoskedastisitas adalah model regresi 

yang paling baik, dengan kata lain tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedatisitas 

dikarena data pada uji ini mengumpulkan data yang mewakili berbagai 

variansi ukuran mulai dari yang besar, sedang, kecil. Dasar analisisnya 

adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) 

 

 

 

 

 



   

3.4.2 Metode Analisa Regresi 

  Model Regresi Untuk menguji model pengaruh dan hubungan 

variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen, 

(Ghozali, 2011) Terdapat 2 variabel dalam model ini, yakni:  

1. Variabel Dependen  

ROA 

2. Variabel Independen  

a. Manajemen modal kerja  

b. Perputaran Kas 

c. Pertumbuhan Penjualan 

Untuk menguji model tersebut menggunakan analisa regresi 

linear berganda dengan rumus sebagai berikut: 

Y = α + 𝛽1CCC + 𝛽2CTO + 𝛽3Growth + e 

 

Keterangan: 

Y = profitabilitas (ROA) 

α   = konstanta 

β1-β3 = koefisien parameter 

CCC  = Cash Conversion Cycle 

CTO   = Cash Turn Over 

Growth = pertumbuhan penjualan 

e   = kesalahan pengganggu (disturbance’s error) 



   

3.4.3 Menilai Goodness of Fit Suatu Model 

 Dalam mengukur ketepatan suatu fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual dapat diukur dari menilai goodness of fit-nya. Dalam 

statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai 

statistik t dan F. Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana Ho 

ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah di mana Ho diterima (Ghozali, 2011) 

 

3.4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. (Ghozali, 2011).Untuk pengujian ini α yang 

ditetapkan adalah sebesar 5% di mana kriteria probability akan dijelaskan 

melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007, hal. 105):  

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.4.3.2 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2011).  

Kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut: 

a) Bila nilai sig F > 0,05 maka keputusannya Ho ditolak dan 

semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

b) Bila nilai sig F > 0,05 maka keputusannya Ho diterima dan 

semua variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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