
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Metode Penelitian memiliki definisi sebagai serangkaian kegiatan dimana 

peneliti berpikir, mengartikan dan meramalkan fenomena tertentu (Copper dan 

Schindler. 2014). Metode statistik yang dipakai untuk melakukan penelitian ini 

adalah Pooling Data dimana data yang diambil meliputi seluruh laporan keuangan 

perusahaan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 

perusahaan Sub sektor semen dari tahun 2009 sampai dengan 2018. Peneliti akan 

menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dimana yang digunakan 

adalah data yang dapat diperoleh dari sumber terpercaya yaitu laporan keuangan 

untuk mengoperasionalkan suatu konsep dan menggunakan pendekatan statistik 

yang mendukung hipotesis yang diberikan oleh peneliti (Cresswell, 2013). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2017), Populasi diartikan sebagai generalisasi suatu 

wilayah yang terdiri dari subyek atau objek yang mempunyai suatu kualitas atau 

karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk diteliti dan 

disimpulkan. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 60 data yang terdiri dari 

laporan keuangan perusahaan sub sektor semen yang terdsftar di BEI periode 2009-

2018. Perusahaan sub sektor semen terdiri dari Wijaya Karya Beton Tbk, 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Semen Baturaja (Persero) Tbk, Semen 

Indonesia Tbk, Semen Holcim Indonesia Tbk, dan Waskita Beton Precast Tbk, 

yaitu berjumlah 6 perusahaan. Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini 

yaitu teknik purposive method sampling. Menurut Dewi (2018), purposive method 



sampling merupakan teknik non random sampling dimana pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sampling pada penelitian ini dilakukan dengan tetap mengambil semua 

perusahaan dalam sub sektor semen namun dengan kriteria dimana laporan 

keuangan perusahaan yang dapat diambil harus sudah setahun penuh pada jangka 

periode 2009-2018. Kriteria tersebut akhirnya menghasilkan jumlah data sampel 

yaitu sebanyak 48 data. Setelah melakukan penghapusan data outlier, maka jumlah 

sample yang terpilih pada penelitian ini adalah sebanyak 35 data. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini dilakukan dengan memakai jenis pengumpulan data sekunder. 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan metode 

deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. 

Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif diperlukan dengan tujuan untuk 

memperlihatkan keberadaan variabel mandiri, baik variabel tunggal maupun 

variabel bebas tanpa membandingkan variabel tersebut dan menghubungkan 

dengan variabel lain. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan 

tujuan untuk mengetahui sifat dan hubungan antar variabel X dan Y dengan cara 

melakukan pengamatan dan perhitungan setiap data-data yang diperoleh yang 

sesuai dengan tujuan penelitian.  

 Perolehan data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui laporan 

keuangan sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. Peneliti akan 

menjelaskan keterkaitan data pada variabel yang dipilih menggunakan perhitungan 



pada skala rasio. Data rasio adalah data yang diukur menggunakan sebuah proporsi 

(Kuncoro, 2013).  Penggunaan skala rasio dalam penelitian ini akan memunculkan 

kemungkinan bagi peneliti untuk menggunakan uji regresi berganda. Data yang 

akan digunakan memiliki jenis data pool. Menurut Halin, et al (2017), pool data 

adalah data yang memiliki beberapa variasi/macam dalam rentang kurun waktu 

tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current ratio, Cash 

Turnover, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, dan pertumbuhan laba pada 

sub sektor semen yang terdaftar di BEI periode 2009-2018. 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Penelitian ini membahas tiga variabel utama yang dibagi menjadi dua 

variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yaitu 

Current ratio, Cash Turnover, Total Asset Turnover, dan Inventory Turnover 

sedangkan variabel terikat yaitu pertumbuhan laba. 

No Variabel  Definisi Indikator Skala  

 
Variablel 

Bebas  
 

1 
Current Ratio 

(X1) 

Rasio ini mengukur jumlah aktiva 

lancar yang tersedia untuk memenuhi 

liabilitas lancar yang akan jatuh tempo 

(Kasmir, 2016). 

Current Ratio = Aktiva Lancar 

/ Kewajiban Lancar 

 

Rasio 

 

2 

Cash Turnover 

(X2) 

Rasio ini berguna untuk mengukur 

ketersediaan kas perusahaan untuk 

membayar tagihan serta pembiayaan 

yang berkaitan dengan penjualan 

(Kasmir, 2016). 

Cash Turnover = Penjualan 

Bersih / Jumlah Rata-rata kas 

dan setara kas 

 

Rasio 



3 
Total Asset 

Turnover (X3) 

Total Assets Turnover bertujuan 

mengukur perputaran semua aktiva 

yang dimiliki perusahaan serta 

mengukur hasil penjualan yang 

diperoleh atas setiap rupiah aktiva 

(Kasmir, 2016). 

Total Assets Turnover = (Sales 

/ Total Assets) 

Rasio 

4 
Inventory 

Turnover (X4) 

Perputaran persediaan bertujuan 

mengukur tingkat efektivitas 

perusahaan dalam melakukan 

perputaran persediaan atau dengan kata 

lain mengukur jumlah rata-rata 

penjualan persediaan selama suatu 

periode yang telah ditentukan (Gitman 

dan Zutter, 2015) 

 

Inventory Turnover = (Cost of 

goods sold / Inventory)  

 

Rasio  

 Variabel  Terikat 

 

5 

Pertumbuhan 

Laba (Y1) 

Pertumbuhan laba adalah perubahan 

persentase kenaikan laba yang 

dihasilkan perusahaan (Harahap, 2008).  

Y = (Yt-Yt-1 / Yt-1) x 

100% 

 

Rasio 

Sumber: Data dioleh peneliti 

Tabel 3.1- Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

 Menurut Ansofino et al (2016), uji asumsi klasik bersifat wajib dipenuhi 

pada analisis regresi linier berganda yang berbasis OLS (Ordinary Least 

Square). Ordinary Least Square adalah sebuah metode dimana terdapat 

gabungan variabel yang bersifat dependen sebagai yan dijelaskan dan 

independen sebagai penjelas dalam suatu persamaan linier (Indah, 2009). Uji 

asumsi klasik biasanya dilakukan jika terdapat dua variabel bebas atau lebih. 

Penelitian ini terdapat beberapa macam pengujian, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.  



3.5.1.1 Uji Normalitas 

 Menurut Sunyoto (2013), uji normalitas menggunakan data variabel 

independen dan variabel dependen untuk diuji pada persamaan regresi yang 

memiliki distribusi normal maupun tidak. Menurut uji Kolmogorov Smirnov 

satu arah, uji normalitas yang memiliki signifikansi > 0,05 menunjukkan 

bahwa variabel berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi bernilai < 

0,05 maka memiliki distribusi yang tidak normal.  

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan mengetahui apakah terdapat penyimpangan 

pada asumsi klasik multikolinieritas. Penyimpangan pada uji ini adalah jika terdapat 

hubungan linear antar variabel independen pada model regresi (Pianda, 2018). 

Menurut Priyatno (2014), uji multikolinieritas bertujuan mengetahui regresi linier 

berganda yang memiliki dua atau lebih variabel bebas/independen. Model regresi 

yang baik, sebaiknya tidak terdapat kolerasi antara variabel bebas dan sebaiknya 

korelasi antar variabel bernilai kecil. Salah satu cara pengujian pada uji 

multikolinearitas ini adalah menggunakan Tolerance Value Variance Inflantion 

Factor (VIF). Jika VIF > 10 atau tolerance value bernilai < 0,1 dapat dikatakan 

terjadi multikolinearitas, namun jika VIF < 10 atau tolerance value bernilai > 0,1 

maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi memiliki tujuan untuk menyelidiki apakah terjadi 

penyimpangan pada asumsi klasik autokorelasi yaitu yang terjadi pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Uji Autokorelasi 

dapat dianalisis menggunakan uji Durbin-Watson yaitu jika nilai batas atas 



Durbin Watson tabel < nilai hitung < 4 dikurangi nilai batas atas Durbin 

Watson tabel (Janie,2012).  

3.5.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan 

variansi terhadap residual satu pengamatan pada pengamatan lainnya 

(Ghozali,2013). Saat terdapat varians yang tetap, maka hal tersebut disebut 

homoskedastisitas, sedangkan jika terdapat perbedaan maka dinyatakan 

terjadi Problem heteroskedastisitas. Cara untuk megetahui adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji koefisien Spearman’s rho 

yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas dengan residualnya. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan menggunakan 

uji 2 sisi. Dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi 

> 0,05.  

 

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif menampilkan statistik yang berguna untuk 

meneliti data dengan melakukan pendeskripsian data yang terkumpul apa adanya 

(Sugiyono, 2017). Teknik penyusunan data secara statistik digunakan untuk 

menyusun data menjadi sebuah frekuensi distribusi, median, mean, ukuran 

tendensi, dan disperse sentral (Lind et al, 2014) 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Regresi berganda menunjukkan hubungan antara dua variabel. Yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat (Lind et al, 2014).  Penggunaan analisis 

regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuanmengatahui hubungan dan 



pengaruh antara variabel bebas dan variabel terkait yaitu antara likuiditas dan 

rasio aktivitas terhadap pertumbuhan laba pada sub sektor semen yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2018. Persamaan regresi linier berganda diturunkan sebagai 

berikut:  

Y = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜀         

Dimana: 

Y    = Pertumbuhan Laba  

α      = Konstanta 

β1      = Koefisien regresi Current Ratio 

X1     = Current Ratio 

β2    = Koefisien regresi Cash Turnover 

X2       = Cash Turnover 

β3    = Koefisien regresi Total Asset Turnover 

X3       = Total Asset Turnover 

β4    = Koefisien regresi Inventory Turnover 

X4       = Inventory Turnover 

 

 
𝜀    = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian  

3.5.4 Uji Hipotesis 

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (F-test) 

 Uji Signifikansi Simultan atau F-Test berguna untuk mengidentifikasi 

hubungan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat maka digunakan 

tingkat sinifikansi simultan sebesar 0,05. Jika nilai F-Test > 0,05 maka model 

regresi tersebut tidak bisa digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel 

terikat dan variabel bebas bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat 

(Prayitno, 2016). 

3.5.4.2 Uji Signifikansi Individual (t-test) 

 Uji Signifikansi Individual atau t-test menguji seberah besar variabel bebas 

memberi pengaruh terhadap variabel terikat secara individual. Uji Signifikan yang 



bernilai t <0,05 menandakan variabel bebas secara individu memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2013). 

3.5.4.3 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

 Uji Koefisien Korelasi (R) mengukur kekuatan hubungan antar dua 

variabel yang bersifat kuantitatif. Jika koefisien korelasi bernilai 0, uji tersebut 

menandakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel. Jika terdapat hubungan 

lemah secara linier maka nilai korelasi akan mendekati angka 0 (Lind et al, 2014). 

Uji Koefisien Determinasi (R2) adalah suatu pengukur yang menghitung seberapa 

kuat kemampuan model dalam menentukan variabel-variabel yang berbeda dan 

bersifat terikat, yaitu bernilai 0 sampai 1. Korelasi antar varaibel bersifat sempurna 

jika koefisien korelasi sebesar 1 atau -1. Nilai koefisien Determinasi (R2) yang 

mendekati nilai 0, menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki 

keterbatasan untuk memperkirakan variabel terikat. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi (R2) yang mendekati nilai 1 menunjukan variabel-variabel tersebut 

menginformasikan hal yang berguna untuk memperkirakan variabel-variabel 

terikat. Kuncoro (2013) mengatakan, Adjusted (R2) menjadi alternatif Uji Koefisien 

(R2) dalam melakukan evaluasi model regresi terbaik. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


