
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian  

Obyek yang diteliti pada penlitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI periode tahun 2014-2016. 

3.2 Populasi, Sampel, dan Tehnik Sampling  

a. Populasi Penelitian  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang 

menjadi pusat perhatian peneliti, karena itu dipandang sebagai 

sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006 dalam Rahma, 2011). 

Populasi dalam penilitian ini adalah semua perusahaaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2014-

2016. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel menurut Priyatno (2008) dalam Rahma (2011) merupakan 

bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan yang termasuk di bidang manufaktur dalam sub-sektor 

industri dasar dan kimia, sub-sektor aneka industri, dan sub-sektor 

industri barang konsumsi, dengan total 46 perusahaan. 

c. Tehnik Sampling  

Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, 

yaitu sampel yang akan diteliti memenuhi kriteria tertentu yang 

dikehendaki oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdapat kriteria 

pemilihan sampel yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan di 

golongkan kedalam tiga sub-sektor yaitu sub-sektor industri 

dasar dan kimia, sub-sektor aneka industri, dan sub-sektor 

industri barang konsumsi periode tahun 2014-2016.  



2. Memiliki data yang dapat diakses dengan lengkap sesuai 

kebutuhan analisis.  

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel 

No. Keterangan 
Tahun 

2014 2015 2016 

1. Perusahaan Sub-Sektor Industri 

Dasar dan Kimia yang terdaftar di 

BEI 

16 16 16 

2. Perusahaan Sub-Sektor Aneka 

Industri yang terdaftar di BEI 

17 16 16 

3. Perusahaan Sub-Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di 

BEI 

14 14 14 

4. Data yang tidak terakses (0) (1) (1) 

 Sampel Akhir  46 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan yang dieperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2014-2016 melalui URL: 

www.idx.co.id 

3.3.2 Tehnik dan Pengumpulan Data  

  Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi data dari laporan keuangaan perusahaan yang termasuk 

dalam sub-sektorindustri dasar dan kimia, sub-sektor aneka industri, dan 

sub-sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada periode 

2014-2016. 

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


3.4 Analisis Data  

3.4.1 Alat Analisis Data 

3.4.1.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi, uji asumsi klasik sebagai syarat 

yang digunakan untuk menguji data residual (error) sehingga data 

residual (error) tersebut terdistribusi normal atau mendekati 

normal dan persamaan regresi terbebas dari multikolinearitas, 

auotokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas berfungsi untuk melihat normalitas distribusi 

data residual (error) hasil regresi. Model regresi yang baik adalah  

model yang memiliki distribusi data residual (error) normal atau 

mendekati normal. Menurut Ghozali (2011), normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data residual (error) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogramnya.  

 Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk menguji normalitas residual. 

Hasil dari uji ini jika menunjukkan nilai signifikan di atas α 

(alpha) tertentu, misalkan 5% atau 0,05, maka data residual 

diterima sebagai berdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikan 

di bawah α (alpha) tertentu, misalkan 5% atau 0,05, maka data 

residual di terima sebagai terdistribusi tidak normal.  

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. 

Model regresi yang baik apabila tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

mengakibatkan niai statistik t yang tidak signifikan dan arah yang 

salah pada koefesien-koefesien regresi di mana bisa terjadi nilai 

𝑅2 yang tinggi namun hanya sedikit nilai-nilai statistik t yang 

signifikan. Penelitian ini menggunakan nilai Tolerance dan nilai 



Variance Inflation Factor (VIF) untuk menguji multikolinieritas 

dengan kriteria pengujian: 

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

multikolinearitas. 

2. Nilai Tolerance >0,1 atau VIF < 10, berarti tidak ada 

multikolinieritas. 

c. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasia adalah uji yang digunakan dalam menguji 

adanya hubungan dalam model regresi linier antara kesalahan 

pengganggu pada periode saat itu (t=0) dengan periode 

sebelumnya (t-1) . Model regresi yang bebas dari korelasi 

merupakan model yang baik. Namun, pengujian asumsi tidak 

adanya autokorelasi residual lebih relevan pada regresi dengan 

data time series daripada pada regresi cross-section. Untuk 

menguji autokorelasi dapat dengan menggunakan statistik h pada 

uji Durbin-Watson, (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan uji 

ini memiliki kriteria antara lain:  

1. Bila 0 < d < dl , maka ada autokorelasi yang positif  

2. Bila dl ≤ d ≤ du , maka tidak ada keputusan 

3. Bila ≤ 4 – dl < d < 4 , maka ada autokorelasi yang 

negatif 

4. Bila 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl , maka tidak ada keputusan  

d. Uji Heterokedastisitas  

Model regresi yang baik memiliki residual yang sama (tetap) 

atau disebut dengan homoskedastisitas. Uji ini digunakan untuk 

melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian residual antar 

pengamatan. Penelitian ini akan menggunakan uji White yang 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Apabila terdapat kesamaan antar varian 

residual maka mengakibatkan pengujian hipotesis pada distribusi t 

dan F tidak reliable. Jika probabilitas signifikannya > 0,05 maka 



dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  

 

3.4.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda dengan Variabel Dummy  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat ada 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, namun variabel yang dianalisis menggunakan model 

regresi dapat berupa variabel kuantitatif maupun variabel kualitatif. 

Variabel kualitatif dalam model regresi ini sering disebut dengan 

variabel dummy.  

Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, 

maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan 

sebagai variabel dummy (Ghozali, 2011). Banyaknya variabel 

dummy dalam model regresi dengan variabel dummy ini yaitu 

banyaknya kategori dikurangi satu. Rumus: banyaknya variabel 

dummy = banyaknya kategori – 1. Cara pemberian kode dummy 

menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 atau 0.  

Variabel dummy ini akan diberi nama “Board”, yang terdiri 

dari Main Board dan Development Board dengan kode angka 1 = 

perusahaan Main Board, dan kode angka 0 = perusahaan 

Development Board. Dengan adanya tambahan variabel dummy ini 

maka variabel dalam model regresi bertambah satu, yaitu dummy 

Board. Dengan demikian terdapat tiga variabel independen dalam 

model ini, yakni: “Manajemen Modal Kerja”, “Ukuran  

Perusahaan”, dan “Board”, yang akan meregresi variabel dependen 

“Gross Profit Margin (Laba)”. Pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen akan diuji menggunakan analisa regresi 

linear berganda dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 



Y = α + 𝛽1CCC + 𝛽2DB + 𝛽3LF + e 

di mana : 

Y  = Laba (Gross Profit Margin) 

α  = Konstanta 

CCC = Siklus Konversi Kas 

DB  = Board  

LF  = Ukuran Perusahaan  

e = error 

 

Uji Goodness of Fit  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat diukur dari Goodness-of-fit-nya. Secara statistik, 

setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F dam nilai 

statistik t (Ghozali, 2011).  

a. 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 : 

1. Bila nilai sig F < 0,05 maka H0 ditolak dan semua 

variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat.  

2. Bila nilai sig F > 0,05 maka H0 diterima dan semua 

variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen.  

b. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011).  



Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

1. Nilai sig t < 0,05 maka keputusannya Ho ditolak dan ada 

pengaruh antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

2. Nilai sig t > 0,05 maka keputusannya Ho diterima dan 

tidak ada pengaruh antara satu variabel independen 

terhadap variabel independen.  
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