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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah variabel yang digunakan sebagai pusat 

penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel 

melekat. Objek penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.  

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan Sampling 

Populasi penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2019. Alasan pengambilan data 

periode 2017 hingga 2019 adalah agar memperoleh laporan keuangan terbaru 

sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Sampel yang digunakan peneliti 

adalah sampel dari perusahaan makanan dan minuman. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan 

sampel yang digunakan, diantarannya : 

1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2017 - 2019. 

2. Perusahaan makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan 

keuangan tahunan mengenai variabel yang dibutuhkan selama periode 

2017-2019. 

3. Perusahaan yang berturut – turut mencantumkan laporan keuangan di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2017 -2019. 

Tabel 3.1 Daftar Sampel 

Keterangan 2017 2018 2019 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2017-2019 26 26 26 

Perusahaan makanan dan minuman yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara 26 18 18 
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lengkap mengenai variabel yang dibutuhkan selama 

periode pengamatan 2017-2019 

Perusahaan yang secara berturut – turut 

mencantumkan laporan keuangan di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2017 -2019 18 18 18 

Jumlah sampel yang di pakai 18 18 18 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder 

laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan website perusahaan yang telah dipublikasikan.  

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Alat Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisa data dengan cara 

menggambarkan atau mendeskripsikan pengaruh modal kerja terhadap 

profitabilitas. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda 

terhadap hipotesis penelitian, maka dilakukan suatu pengujian asumsi 

klasik atas data yang akan diolah. Beberapa jenis uji asumsi klasik :  

c. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki data yang 

berdistribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafik dan 

uji statistik. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi 

normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05. Tetapi jika tingkat 
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signifikansi <0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal 

(Ghozali, 2001). 

d. Uji Multikolinieritas   

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel 

bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 

Dalam uji multikolinieritas dilakukan menggunakan dua cara yaitu 

melalui nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

Tolerance ≥ dari 0,10 maka tidak terdapatnya multikolinieritas. Namun 

jika nilai Tolerance ≤ 0,10 maka terdapatnya multikolinieritas terhadap 

data yang diuji. Setelah menggunakan nilai Tolerance maka langkah 

selanjutnya yaitu menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ dari 10,00 maka tidak 

terjadinya multikolinieritas, namun jika nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) ≥ dari 10,00 maka terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji 

(Ghozali, 2001). 

e. Uji  Heteroskedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas bertujuan menguji model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diukur dengan Uji Glejser, 

jika nilai signifikansi diatas 0,05 maka dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2001). 

f. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu para periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala 
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autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 

2001).  

1. Nilai DW < dL maka terdapat korelasi positif  

2. Nilai DW > 4 – dL maka terdapat korelasi bersifat negatif  

3. 4 – dU < nilai DW < 4 – dL maka tidak dapat mengambil kesimpulan  

4. dL < nilai DW < dU maka tidak dapat mengambil kesimpulan  

5. dU < nilai DW < 4 – dU maka koefisien autokorelasi sama dengan nol 

yang menandakan bahwa tidak ada autokorelasi. 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi linear berganda dapat didefinisikan sebagai pengaruh 

antara lebih dari dua variabel, dimana terdiri dari dua atau lebih variabel 

independen dan satu variabel dependen, selain itu juga digunakan untuk 

membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk 

membuat perkiraan. Dengan model sebagai berikut: 

Return On Assets (ROA) = α + 𝛽1.  perputaran kas   + 𝛽2. perputaran 

piutang  + 𝛽3. perputaran persediaan  + e 

Keterangan :  

Y = Return On Assets (ROA) 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien 

𝑋1 = Perputaran kas 

𝑋2 = Perputaran piutang 

𝑋3 = Perputaran persediaan 

e  = Error  
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b. Uji – t 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

secara individu menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2016). Dengan 

kriteria hipotesis sebagai berikut: 

• H1: Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

• Hₒ:  Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

Jika hasil signifikansi uji t lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung  > nilai t 

tabel, maka H1 diterima yang berarti X1 berpengaruh terhadap Y. Jika hasil 

signifikansi uji t lebih besar dari 0,05 atau nilai nilai t hitung  < nilai t tabel, 

maka H1 ditolak yang berarti X1 tidak berpengaruh terhadap Y (Ghozali, 

2016). 

  


