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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut Pawito (2008: 40), penelitian kuantitatif 

digunakan pada bukti empirik di logika matematik, bilangan, maupun teknik 

analisis statistik sebagai landasan penelitian. Silalahi (2009: 76-77) menambahkan 

bahwa penelitian kuantitatif kecenderungan berparadigma positif.  

Penelitian ini membutuhkan data penelitian yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data primer 

Menurut Silalahi (2009: 290), sumber data primer merupakan sebuah 

obyek berupa dokumen asli dari pelaku yang disebut first-hand information. 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika 

suatu peristiwa terjadi secara langsung. Sumber data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. 

2. Sumber data sekunder 

Menurut Silalahi (2009: 291), data sekunder merupakan data-data 

yang dikumpulkan dari tangan kedua maupun sumber-sumber lain yang ada. 

Contoh sumber data sekunder ini antara lain: komentar, interpretasi, dan 

pembahasan tentang data asli. Sumber data sekunder yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan yaitu 

laporan keuangan mulai dari Januari 2010 – Maret 2012 pada UD Garuda 

Jaya Motor Srono. 

 

B. Sampel Penelitian 

Menurut Modul Pengantar Statistika pada pelatihan Analisis Data 

menggunakan Software SPSS oleh Solinun (2010 ), penelitian tersebut 

merupakan case study dimana unit analisis yang digunakan hanya satu yaitu 

UD Garuda Jaya Motor Srono, sehingga tidak perlu menggunakan populasi 

dan sampel. Sumber data yang akan kita gunakan dalam penelitian tersebut  

berasal dari sumber data sekunder yaitu laporan laba rugi dan neraca mulai 

dari Januari 2010 hingga Maret 2012 pada UD Garuda Jaya Motor. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Menurut Bungin (2010: 126), wawancara merupakan sebuah proses 

yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka secara langsung dengan orang yang diwawancarai 

(responden). Wawancara dilakukan dengan para pimpinan dan karyawan UD. 

Garuda Jaya Motor Srono. 
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2. Observasi 

Menurut Bungin (2010: 133), observasi merupakan kegiatan manusia 

dalam kesehariannya yang dilakukan dengan menggunakan pancaindera mata 

sebagai alat bantu selain pancaindera yang lain. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui kondisi perusahaan secara nyata. 

3. Studi kepustakaan 

Berupa cara yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan 

mempelajari dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku pustaka yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:58) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-

variabel yang akan diteliti harus memiliki indikator agar dapat diukur termasuk variabel-

variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Total assets turnover (X1) 

2. Inventory Turnover (X2) 

3. Current Assets to Sales (X3) 

4. Net Profit Margin (Y) 
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E. Analisis Data 

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua teknik, 

yaitu: 

a. Analisis rasio keuangan 

1) Rasio Total assets turnover dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

%100x
atotalaktiv

penjualan
TAT   

2) Rasio Inventory Turn Over/ ITO) yang dapat dihitung dengan 

menggunakan formulasi berikut: 

%100
arg

x
Persediaan

penjualanpokokaH
ITORatio   

3) Rasio Current Assets to Sales yang dapat dihitung dengan 

menggunakan formulasi berikut : 

Current Assets to Sales %100x
Penjualan

arAktivaLanc
  

4) Rasio Net Profit Margin  yang dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

Net %100argPr x
Penjualan

bersihLaba
inofitM   

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pujiati (2008:1) mengemukakan bahwa regresi linier berganda 

merupakan metode yang berguna untuk mempelajari suatu kejadian 
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yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Menurut Dinawan 

(2010: 55) persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β 2X2+ β 3X3 + ε 

Keterangan: 

Y = Net Profit Margin 

X1 = Total Assets Turnover 

X2 = Inventory Turnover 

X3 = Current Assets to Sales 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi X1 

β2 = Koefisien regresi X2 

β3 = Koefisien regresi X3 

ε = Variabel pengganggu 

c. Inferensi Hasil Regresi 

Menurut Kuncoro (2009:238), suatu perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya, disebutkan tidak signifikan 

bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0 diterima. Dalam 

analisis regresi terdapat 3 jenis kriteria ketepatan sebagai berikut:. 

a. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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H0 : βi=0 Tidak ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

Net Profit Margin. 

H2 :βi≠0 Ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap Net 

Profit Margin. 

Uji t memiliki ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi t lebih besar daripada level of significance 

0,05 maka H0 diterima dan H1 dan H0 ditolak, yaitu variabel 

independen (Total assets turnover, inventory turnover dan current 

assets turnover)   secara parsial tidak berpengaruh terhadap Net 

Profit Margin. 

2. Jika nilai signifikansi t lebih kecil daripada level of significance 

0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, yaitu variabel independen  

(Total assets turnover, inventory turnover dan current assets 

turnover) secara parsial berpengaruh terhadap Net Profit Margin. 

d. Koefisien Korelasi ( R ) 

Koefisien korelasi (R) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa erat 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien korelasi (R) 

memiliki variabel independen -1 hingga +1. Variabel independen -1 

menunjukkan hubungan yang sempurna bersifat terbalik  antara variabel 

independen dan variabel dependen. Harga +1 menunjukkan hubungan 

sempurna positif. 
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e. Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai dari 

koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu Dengan kata 

lain, ujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling 

baik pada analisis regresi berganda. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas.  Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Trihendradi, 

2009:203). Namun, pengujian koefisien determinasi memiliki kekurangan 

mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen 

R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak 

penelitian menganjurkan menggunakan Adjusted (R
2
) dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

(Kuncoro, 2009:241). 

f. Uji Asumsi Klasik 

i. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

apakah data-data yang ada telah berdistribusi normal atau tidak dengan 
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menggunakan kurva histogram. Dalam analisis regresi asumsi yang harus 

dipenuhi adalah residual berdistribusi normal.  

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

Ho : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 

Menurut Istijanto (2009:139), untuk melihat hasil uji normalitas 

dapat digunakan analisis kolgomorov-smirnov dengan syarat sebagai 

berikut: 

1) Nilai di kolom asymp.sig (2-tailed) ≥ 0,5, maka terima H0 artinya 

residual berdistribusi normal. 

2) Nilai di kolom asymp.sig (2-tailed) < 0,5, maka terima H1 artinya 

residual berdistribusi  tidak normal. 

ii. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan dalam penelitian yaitu untuk 

menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas 

atau tidak. Model regresi yang baik mengharuskan tidak ada korelasi di 

antara variabel bebas. Ada atau tidaknya permasalahan multikolinieritas 

dapat dilihat dengan melakukan uji VIF, yang mana bila uji VIF nilainya < 

10, maka tidak ada masalah multikolinieritas, tetapi bila uji VIF nilainya ≥ 

10, maka ada masalah multikolinieritas. 

iii. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Setyadharma (2010: 8-10), cara yang digunakan untuk 

menentukan model terbebas atau tidak dari masalah heteroskedastitas 
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adalah dengan melihat Scatter Plot dan pola tertentu pada residual. Banyak 

cara untuk melakukan uji heteroskedastitas pada sebuah model, namun 

dalam penelitian ini akan menggunakan Uji Glejser.  

Persamaan regresi dalam Uji Glejser dinotasikan secara umum seperti di 

bawah ini: 

            vXbXbbe  33221||  

Di mana: 

| e | = nilai absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model 

X2, X3,  = variabel bebas 

Jika variabel bebas mengandung signifikansi terhadap residual secara 

statistik, maka dapat dikatakan model tersebut memiliki masalah 

heteroskedastitas. 

Sebuah model dikatakan mengalami gejala heteroskedastitas jika nilai t-

statistik dari seluruh variabel bebas tidak ada yang signifikan secara 

statistik. 

H1 : minimal ada satu β1 ≠ 0, dimana i = 1,2,3  (rasio total asets turnover 

,current assets to sales dan inventory turnover) 

iv. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian untuk menguji 

apakah pada model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan yang 

sekarang dengan kesalahan yang sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan pengujian Durbin Watson (DW).  
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Hipotesis dalam pengujian ini ialah : 

H0 : tidak ada autokorelasi. 

H1 : ada autokorelasi. 

Suatu observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai 

Durbin Watson terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) du < DW < 4-du  tidak terjadi autokorelasi. 

2) du < DW atau DW > 4-du  terjadi autokorelasi. 

. 

 


