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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian  

Pada penelitian kali ini yang dilakukan oleh peneliti, telah diputuskan 

bahwa objek yang digunakan yaitu perusahaan Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Data 

sekunder yang diambil oleh penulis pada penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan pada Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar pada BEI. 

3.2. Populasi dan Sampel  

Populasi bisa diartikan menjadi sebuah wilayah generalisasi yang 

memiliki komponen tertentu dengan karakteristik dan kualitas objek atau 

subjek yang telah ditentukan sebelumnya, oleh peneliti, sebagai hal yang 

akan dipelajari dan nantinya akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). 

Maka dari itu, penelitian dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan 

populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan jangka waktu 

5 tahun yaitu dari 2016-2020.  

Dalam sebuah populasi, terdapat sebuah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang harus dipenuhi, dan hal ini disebut sampel (Sugiyono, 

2007). Untuk penelitian yang akan dilakukan kali ini, penulis memutuskan 

untuk menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling 

dilakukan dengan mengambil sampel yang memiliki kriteria tertentu sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis. 
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 Ciri-ciri spesifik pada sampel yang dipilih oleh penulis pada penelitian 

ini, yaitu:  

1) Perusahaan berjenis manufaktur. 

2) Data perusahaan tersedia dan dapat dianalisis.  

3) Perusahaan telah melakukan IPO pada tahun 2016 atau sebelumnya.  

4) Perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2020. 

 

Tabel  1. Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria  2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah  

Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI  516 553 608 663 674 3014 

perusahaan sektor industri penghasil bahan baku dan 

penyedia jasa  
-370 -397 -442 -496 -508 -2213 

tidak memenuhi kriteria  -17 -27 -37 -38 -37 -156 

Jumlah sampel  129 129 129 129 129 645 

Sumber: Lampiran 1 

3.3. Definisi Operasi dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Variabel Independen  

Pada sebuah penelitian terdapat variabel yang dimana merupakan satu 

pemicu munculnya atau menyebabkan perubahan kepada variabel 

dependen. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan dua variabel 

independen yaitu perputaran kas dan perputaran persediaan.  

3.3.1.1.   Perputaran Kas (X1)  

Perputaran kas dapat didefinisikan sebagai sebuah perbandingan 

antara penjualan yang didapatkan oleh suatu perusahaan pada periode 

tertentu dengan jumlah rata rata kas yang tersedia pada perusahaan 

tersebut. Perputaran kas dapat sering kali dimanfaatkan perusahaan 
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sebagai salah satu indikator pemanfaatan kas perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan, dimana semakin cepat kas perusahaan 

berputar, semakin besar pula pendapatan perusahaan pada suatu periode. 

 

3.3.1.2.   Perputaran Persediaan (X2) 

Perputaran persedian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

perbandingan dari HPP dan nilai rata-rata persediaan di perusahaan. 

Berapa kali nilai persedian tersebut berputar pada satu periode tertentu 

dapat dilihat dari perputaran persediaannya. 

 

 

3.3.2  Variabel Dependen  

Pada penelitian terdapat variabel independen atau dapat disebut juga 

variabel bebas yang bisa didefinisikan sebagai suatu variabel yang 

mendapat pengaruh dari munculnya variabel bebas. Pada penelitian ini, 

peneliti memilih untuk menggunakan tingkat laba pada perusahaan 

sebagai variabel dependennya. 

 

 

3.3.2.1.   Tingkat Laba  



 

25 
 

Tingkat laba perusahaan adalah hasil dari perbandingan antara laba 

bersih dan penjualan bersih milik perusahaan. Untuk mengetahui tingkat 

laba dari suatu perusahaan maka dalam menghitung tingkat laba peneliti 

menggunakan rumus:  

 

3.4. Model Penelitian  

3.4.1 Jenis Penelitian dan Sumber data 

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan jenis penelitian kausal, di 

penelitian ini karakteristik masalah yang digunakan adalah relasi antara 

sebab dan akibat dari adanya dua variabel yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini berjenis kuantitatif, yaitu penelitian dengan 

data berbentuk angka. Data-data yang digunakan adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Data 

ini dapat diakses melalui www.idx.co.id  

3.4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa bentuk pengujian asumsi klasik yang dibutuhkan 

untuk memenuhi penelitian ini:  

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan sebuah bentuk pengujian yang 

dilakukan distribusi normal dari sebuah data dalam sebuah 

penelitian (Ghozali, 2021).  Dalam penelitian ini penulis dapat 

http://www.idx.co.id/
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menggunakan metode dari Kolmogorov-Smirnov, yang dilakukan 

untuk menguji hipotesis:  

H0 dengan nilai signifikansi <5% dapat dikatakan data tersebar 

dengan tidak normal dan H0 dengan nilai signifikansi >5% dapat 

dikatakan data tersebar dengan normal.  

 

2) Uji Autokorelasi  

Dalam rangka mengetahui bentuk regresi linear mengandung 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode t dengan 

periode t-1 atau tidak, maka dilakukan uji autokorelasi. Apabila 

model regresi tidak diketahui adanya autokorelasi, maka yang 

terjadi model regresi ini, adalah model regresi yang bagus. Penulis 

akan melakukan uji korelasi dengan model Durbin Wartson. 

Uji Autokorelasi dapat dilihat dari:  

Tabel  2. Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

 

Sumber: (Ghozali, 2021) 
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Sehingga jika angka Durbin-Wartson berada di antara du dan 

4-dL, maka data terbebas dari autokorelasi. 

 

3) Uji Multikolinearitas  

Dalam pengujian atas adanya korelasi di antara beberapa 

variabel bebas dan juga model regresinya, maka dilakukan uji 

multikolinearitas. Dalam model regresi ini tergolong baik apabila 

model regresinya bebas dari korelasi antara variabel independennya. 

Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau toleransi dengan nilai yang 

lebih dari 0,1 maka data bebas dari multikolinearitas. 

4) Uji Heteroskedastisitas  

Pada sebuah model regresi, harus dilakukan pengujian 

heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya ketidaksamaan di 

antara variansya, yang dapat muncul berkat nilai residual melalui 

sebuah pengamatan ke pengamatan yang lain, apabila pada sebuah 

penelitian tidak ada heteroskedastisitas maka model penelitian 

tersebut tergolong baik. Pada penelitian ini, heteroskedastisitas diuji 

menggunakan uji Spearman. Jika nilai signifikansi regresi nilai 

residual variabel independen lebih dari 0,05, maka tidak ada gejala 

heteroskedastisitas pada persamaan regresi.  
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3.4.3.2 Uji Hipotesis 

3.4.3.4.1.   Analisis Regresi Linear berganda 

Dalam dilakukanya pengukuran terhadap pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependennya, maka dilakukan analisis 

regresi linear berganda pada perputaran kas yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan serta perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada variabel tingkat laba suatu perusahaan. Sehingga 

dapat disimpulkan, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdapat 2 variabel bebas (X1, X2) dan juga 1 variabel terikat (Y), 

sehingga:  

 

 

Alpha yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,05, dimana 

probabilitas kesalahan dalam penerimaan dan penolakan hipotesis pada 
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penelitian ini adalah sebanyak 5%. Pada penelitian ini, digunakan SPSS 

22.0 untuk menganalisis datanya. Hipotesis diterima atau ditolak dapat 

ditentukan oleh nilai signifikansi dan arah koefisien determinasi dari 

setiap variabel independenya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 

pada variabel perputaran kas (x1) dan perputaran persediaan (x2), serta 

b1 dan b2 menunjukan arah positif, maka H1 dan H2 diterima. 

3.4.3.4.2.   Menguji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan 

dalam menggambarkan kemampuan variabel bebas pada suatu 

penelitian dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Semakin 

nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka semakin tinggi 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependennya.  

Koefisien determinasi dapat diketahui dari rumus:  

 

 

3.4.3.4.4.   Menguji signifikan regresi ganda pada uji t 

Dalam pengujian atas pengaruh terhadap variabel independen 

terhadap variabel dependennya secara parsial, maka dilakukan uji t. Ha 

diterima jika nilai thitung > ttabel. Sehingga variabel independen secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. 
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Demikian pula sebaliknya, Ha ditolak jika nilai thitung < ttabel. Sehingga 

variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependennya. 


