
36 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan dalam 

sebuah penelitian. Metode penelitian memberikan panduan berpikir dalam 

kegiatan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan secara efektif dan 

sistematis. Metode penelitian memberikan alur-alur yang harus dilalui seorang 

peneliti, sehingga konsistensi penelitian tetap terjaga.  

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian   

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perbedaan 

profitabilitas dan likuiditas antara perusahaan sektor manufaktur yang 

menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif, moderat, dan konservatif, 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Muslimin (2002:16), explanatory research atau penelitian 

bersifat menerangkan adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis-

hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang 

diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini 

menitikberatkan pada pengujian hipotesis dan dimaksudkan untuk menghasilkan 

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Dalam proses analisis data, penelitian 

kuantitatif menggunakan alat analisis statistik untuk menguji hipotesis. 

Sifat dari penelitian ini adalah replikasi terhadap penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan oleh Rosari (2004) dengan perbedaan pada rasio yang 
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digunakan untuk mengukur profitabilitas, objek penelitian, serta periode 

penelitian yang diamati.  

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian   

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana penelitian terhadap objek dilakukan 

dengan menggunakan fasilitas pojok BEJ Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 

165 Malang.  

3.3 Populasi  dan Sampel Penelitian 

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:58), populasi adalah totalitas semua objek 

atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan 

diteliti. Sedangkan menurut Sekaran (2006:121), populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini berjumlah 156 

perusahaan, yaitu perusahaan sektor manufaktur yang telah mempublikasikan 

laporan keuangan perusahaan secara berturut-turut selama periode pengamatan. 

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Jadi, 

sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran, 2006:121). 

Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang 

dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Dalam penelitian ini, sampel 

yang digunakan diambil dari populasi, yaitu perusahaan-perusahaan yang 

termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan) yang berarti sampel diambil 

dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004:79). Adapun 

kriteria-kriteria yang digunakan diperlihatkan pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 
Kriteria Pengambilan Sampel  

Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 
selama tahun 2005-2007. 

156 

2. Perusahaan yang delisting selama tahun 2005-2007. (11) 

3. Selalu mempublikasikan laporan keuangan secara 
lengkap dan berturut-turut dengan satuan mata uang 
rupiah selama periode penelitian. 

(16) 

4. Mempunyai nilai EBIT yang positif (tidak mengalami 
kerugian) berturut-turut selama periode penelitian. 

(51) 

Sampel akhir 78 

Sumber: Data diolah, 2009 

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang terpilih berjumlah 78 perusahaan. 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 

Menurut Asep Hermawan (2006:168), data sekunder adalah data historis 

mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

perusahaan sampel yang dipublikasikan. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) yang terdapat di Pojok BEJ 

UNIBRAW serta dari website Indonesian Exchange, yaitu www.idx.co.id.  

http://www.idx.co.id
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Singgih, 

2004:4). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang terdapat 

pada laporan keuangan yang selanjutnya diolah menjadi angka-angka rasio untuk 

dianalisis.   

3.5  Metode Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Purnomo, 2008:69).  

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas/independen (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y1 = Profitabilitas 

Y2 = Likuiditas  
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2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (variabel bebas) adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel terikat/dependen (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan investasi modal kerja. 

X = Kebijakan Investasi Modal Kerja. 

Variabel X dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 sub variabel, yaitu 

kebijakan agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan konservatif. 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk memperjelas makna dari variabel-variabel yang digunakan serta 

untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang 

dianalisis, maka berikut ini dijelaskan definisi dari masing-masing variabel 

penelitian tersebut: 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, jumlah aktiva, dan investasi tertentu 

(Lukman, 2004:59). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rasio EBIT terhadap modal kerja yang dihitung dengan rumus berikut:         

     EBIT  
Rasio EBIT terhadap modal kerja   =       ……….. (3.1)        

          Aktiva Lancar 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

melalui keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar yang 
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digunakan untuk operasi perusahaan. Rasio ini menghubungkan keuntungan 

yang diperoleh perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi 

pada aktiva lancar yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. 

2. Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan aktiva diubah menjadi kas tanpa 

penurunan berarti (Van Horne dan Wachowicz, 2005:136). Rasio likuiditas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio atau rasio lancar 

yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:      

Aktiva Lancar  
Rasio Lancar   =     ..………. (3.2)     

Hutang Lancar 

Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka 

pendek atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang 

lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar. Semakin tinggi rasio lancar, 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban yang 

jatuh tempo. 

3. Kebijakan Investasi Modal Kerja 

Kebijakan investasi modal kerja adalah besar kecilnya perbandingan 

jumlah aktiva lancar (modal kerja kotor) terhadap total aktiva, yang dibedakan 

menjadi kebijakan agresif, moderat, dan konservatif. Penentuan alternatif 

kebijakan investasi modal kerja dalam penelitian ini diukur dengan cara 

menghitung proporsi aktiva lancar terhadap total aktiva. Rumusnya adalah 

sebagai berikut:  
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                             Aktiva Lancar  

Rasio aktiva lancar terhadap total aktiva =    ………. (3.3)      
        Total Aktiva 

a. Suatu perusahaan dikategorikan ke dalam kelompok agresif apabila 

proporsi jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva relatif rendah. 

b. Suatu perusahaan dikategorikan ke dalam kelompok moderat apabila 

proporsi jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva relatif sedang. 

c. Suatu perusahaan dikategorikan ke dalam kelompok konservatif apabila 

proporsi jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva relatif relatif tinggi. 

3.7 Teknik Analisis 

3.7.1 Model Analisis 

Penelitian ini berusaha menguji hipotesis yang diajukan. Analisis yang 

digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analysis of variance (ANOVA) 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 13.0. Menurut Malhotra 

(1993:521), analysis of variance is a statistical technique for examining the 

differences among means for two or more populations (analisis varians adalah 

teknik statistik untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua populasi atau lebih). 

Terdapat 2 jenis ANOVA, yaitu one-way ANOVA dan n-way ANOVA. Kedua 

jenis ANOVA ini berbeda dalam hal banyaknya kategori (faktor) pada variabel 

independen. One-way ANOVA hanya menggunakan satu kategori, sedangkan n-

way ANOVA menggunakan n kategori. Dalam penelitian ini, jenis ANOVA yang 

digunakan adalah one-way ANOVA (analisis varians satu jalan) karena penelitian 

ini hanya menggunakan satu kategori, yaitu kategori berdasarkan kebijakan 

investasi modal kerja yang diterapkan oleh perusahaan sampel. 
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Tabel 3.2 berikut menunjukkan tabel ANOVA yang biasa digunakan untuk 

menjelaskan teknik analisis statistik pada analisis varians (ANOVA): 

Tabel 3.2 
Tabel ANOVA  

Source of 
Variation 

Degrees of 
Freedom 

Sum of 
Squares Mean Square Value of the 

Test Statistic 

Between k - 1 SSB MSB      MSB 
F  =        

     MSW 
Within n - k SSW MSW 

Total n - 1 SST   

Sumber: Mann, 2004:563 

Keterangan: 

k = the number of different samples 

ni = the size of sample i 

Ti = the sum of values in sample i 

n = the number of values in all samples = n1 + n2 + n3 + … 

x = the sum of the values in all samples = T1 + T2 + T3 

2x = the sum of the squares of the values in all samples 
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Hasil perhitugan uji statistik untuk ANOVA dinyatakan dengan rasio F. 

Setelah rasio F diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi 

untuk menentukan signifikan atau tidaknya hasil perhitungan rasio F tersebut. 

Meskipun uji F dalam analisis varians menunjukkan adanya perbedaan rata-rata 

hitung, tetapi belum tentu terdapat perbedaan secara signifikan antara kelompok 

agresif dengan moderat, kelompok agresif dengan konservatif, dan kelompok 

moderat dengan konservatif. Untuk menguji kelompok mana saja yang berbeda 

dan tidak berbeda secara signifikan, maka digunakan uji Post Hoc yang meliputi 

uji Tukey and Bonferroni Test dan Homogeneous Subsets. 

1.7.2 Uji Asumsi ANOVA 

Agar data dapat diuji dengan menggunakan uji ANOVA, data tersebut 

harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut (Lind,et all, 2000:338): 

1. The populations are normally distributed. 

2. The populations have equal standard deviations (s). 

3. The samples are selected independently. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan Asymptotic Significance dengan a 

sebesar 5% atau 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah bahwa data dikatakan 
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berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05 

(Singgih, 2004:212). 

3.7.2.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui varians dari populasi-populasi yang 

diteliti. Model ANOVA yang baik mensyaratkan populasi-populasi tersebut 

mempunyai varians yang sama. Uji ini dapat dilakukan melalui opsi Test of 

Homogenity of Variances yang terdapat pada saat melakukan uji one-way 

ANOVA. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 

a sebesar 5% atau 0,05. Dasar penarikan kesimpulannya adalah apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari a, maka varians populasi dapat dikatakan sama. 

Sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih kecil dari a, maka varians populasi 

tidak sama dan dengan demikian uji one-way ANOVA tidak dapat digunakan 

karena ada salah satu asumsi yang tidak terpenuhi.  

Setelah semua asumsi ANOVA terpenuhi, langkah selanjutnya yang 

dilakukan untuk melakukan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung variabel-variabel penelitian untuk masing-masing perusahaan 

untuk tiap tahun selama periode penelitian dan kemudian dilakukan rata-rata 

terhadap masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dihitung adalah: 

a. Kebijakan investasi modal kerja (X) yang dihitung dengan menggunakan 

rasio aktiva lancar terhadap total aktiva (rumus 3.3). 

b. Profitabilitas (Y1) yang diukur dengan menggunakan rasio EBIT terhadap 

modal kerja (rumus 3.1). 
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c. Likuiditas (Y2) yang diukur dengan menggunakan rasio lancar (rumus 

3.2). 

2. Menggolongkan perusahaan sampel ke dalam kelompok agresif, moderat, dan 

konservatif sesuai dengan kebijakan investasi modal kerja yang diterapkan 

dengan cara: 

a. Menyusun peringkat kebijakan investasi modal kerja dari terendah sampai 

dengan tertinggi berdasarkan rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total 

aktiva dari 3 tahun periode penelitian. 

b. Membagi sampel penelitian yang berjumlah 78 perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-

2007 ke dalam 3 kelompok kebijakan investasi modal kerja secara sama 

rata, yaitu: 

i. Sebanyak 26 perusahaan sampel yang memiliki rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva yang rendah digolongkan ke dalam golongan 

kebijakan investasi modal kerja agresif. 

ii. Sebanyak 26 perusahaan sampel yang memiliki rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva yang sedang digolongkan ke dalam golongan 

kebijakan investasi modal kerja moderat. 

iii. Sebanyak 26 perusahaan sampel yang memiliki rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva yang tinggi digolongkan ke dalam golongan 

kebijakan investasi modal kerja konservatif. 
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3. Melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji one-way ANOVA atau 

ANOVA satu arah (uji F). Langkah-langkah dalam menghitung uji ANOVA 

satu arah adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis statistik untuk permasalahan pertama. 

H0 :   µRPag   =   µRPmod   =   µRPkons  

Mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata profitabilitas 

yang dihitung dengan menggunakan rata-rata rasio EBIT terhadap modal 

kerja antara perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

agresif, moderat, dan konservatif. 

H1 :   µRPag      µRPmod      µRPkons  

Mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata profitabilitas yang 

dihitung dengan menggunakan rata-rata rasio EBIT terhadap modal kerja 

antara perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

agresif, moderat, dan konservatif. 

b. Merumuskan hipotesis statistik untuk permasalahan kedua. 

H0 :   µCRag   =   µCRmod   =   µCRkons  

Mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata likuiditas yang 

dihitung dengan menggunakan rata-rata rasio lancar antara perusahaan 

yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif, moderat, dan 

konservatif. 

H1 :   µCRag      µCRmod      µCRkons  
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Mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata likuiditas yang 

dihitung dengan menggunakan rata-rata rasio lancar antara perusahaan 

yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif, moderat, dan 

konservatif. 

c. Menentukan level of significance (a) sebesar 5%. 

d. Menentukan nilai Thitung dengan menggunakan SPSS. 

e. Menentukan daerah penolakan hipotesis dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 diterima bila nilai Thitung < Ttabel. 

H0 ditolak bila nilai Thitung > T tabel. 

f. Mengambil kesimpulan atas hasil pengujian tersebut. 
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