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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Jenis Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus benar-benar 

memahami perumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dan 

penelitian. Pemahaman yang mendalam atas tujuan penelitian akan sangat 

membantu dalarn melaksanakan penelitian dan penulisan hasilnya. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu untuk 

menganalisis pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan (studi pada perusahaan rokok yang listing di BEI tahun 2005- 

2011), maka jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research.  

Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel- variabel 

yang dipilih melalui pengujian hipotesa. (Nur Indiantoro dan Bambang 

Supomo, 2002: 27). Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi 

yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai 

faktor- faktor penyebabnya. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe 

penelitian “Ex Post Facto” yaitu tipe penelitian terhadap data yang 

dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa.  

Peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai 

variabel yang mempengaruhi (variabel dependen) dan melakukan 

penyelidikan terhadap variabel- variabel yang mempengaruhi (variabel 
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independen). Selain itu dimasukan juga beberapa variabel kontrol. Variabel 

kontrol digunakan untuk mengontrol pengaruhnya terhadap fenomena yang 

sedang dikaji. Penelitian ini bersifat replikasi, karena selain berdasarkan 

teori yang ada penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh 

Raheman dan Nasr pada tahun 2007 terhadap 94 perusahaan di Pakistan. 

3.2    Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

memanfaatkan fasilitas pojok BEI Fakültas Ekonomi Universitas Brawijaya 

yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono no. 165 Malang. Penelitian ini 

difokuskan hanya pada variabel – variabel dalam laporan keuangan untuk 

menganalisis pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada 

perusahaan industri rokok yang listing di BEI Universitas Brawijaya 

Malang. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup manajemen keuangan 

khususnya mengenai pengukuran pengaruh manajemen modal kerja yang 

terdiri dari periode piutang, periode persediaan, periode utang , dan siklus 

konversi kas terhadap profitabilitas perusahaan. 

3.4    Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari ukuran- ukuran tentang sesuatu yang 

ingin kita buat inferensi (Mohammad, 2003:273). Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan kelompok industri rokok yang terdaftar atau 
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listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2005- 2011. 

Berikut ini daftar perusahaan yang menjadi populasi dari penelitian ini : 

   Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Rokok yang Listing di BEI Tahun 2005- 2011 

No Kode Nama Perusahaan 

1 GGRM PT. Gudang Garam Tbk. 

2 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

3 RMBA PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. 

 

3.4.2 Sampel 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 

seluruh elemen populasi atau disebut dengan sensus (census) sehingga tidak 

dilakukan pengambilan sampel (sampling). Sensus (census) adalah cara 

pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu per satu, 

hasilnya merupakan data sebenarnya yang disebut parameter (J. Supranto, 

2004:61). 

3.5    Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Nur 

Indiantoro dan Banbang Supomo (2002:150) data kuantitatif merupakan tipe 

data penelitian yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu hal. 
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Untuk mendukung kebenaran hasil penelitian dibutuhkan data-data yang 

aktual dari objek penelitian.  

3.5.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Nur Indiantoro dan 

Bambang Supomo, 2002 : 146-147). Dalam penelitian ini, data sekunder 

yang digunakan diperoleh dan Pojok BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang yang meliputi: 

1. Annual Report (Laporan Keuangan Tahunan) Perusahaan Rokok yang 

listing di BEI mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. 

2. Prospek perusahaan yang meliputi profil perusahaan dan data lainnya 

yang menunjang, dan 

3. Data sekunder yang juga diperoleh dengan mengakses situs BEI 

(www.idx.co.id) 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. 

Dalam metode dokumenter, peneliti mendapatkan data dari prasasti-prasasti, 

naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang, media cetak maupun 

rekarnan), data gambar/foto/blueprint dan lain sebagainya (Supardi, 

2005:138). Teknik dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data 

dengan cara melihat dan mempelajani serta menggunakan dokumen atau 

catatan yang menunjang penelitian. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.6    Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh vaniabel independen (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 

2002:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas.  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya menggunakan satu cara 

dari rasio profitabilitas, yakni dengan menggunakan  Return On Asset 

(ROA), yang diperoleh dan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total 

aktiva. Rumus yang digunakan untuk mengitung ROA adalah sebagai 

berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Horne dan Wachowicz, 2005:224) 

Variabel ROA dalam penelitian ini dikonotasikan dengan Y. 

2. Variabel Independen (Independent Variable)  

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain (Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo, 2002:63). Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Periode persediaan (PPE) 

Periode persediaan adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual 
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barang tersebut. Pada penelitian ini, periode persediaan dinotasikan 

dengan X1 

b. Periode piutang (PPI)  

Periode piutang adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonversi piutang perusahaan menjadi kas, yaitu untuk menerima 

kas setelah menjadi penjualan. Pada penelitian ini, piutang yang 

digunakan adalah piutang usaha. Periode piutang dinotasikan dengan 

X2 

c. Periode utang  (PU)  

Periode utang  adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membeli 

bahan baku dan tenaga kerja dan pembayarannya. Pada penelitian ini, 

periode utang usaha dinotasikan dengan X3 

d. Siklus konversi kas (CCC)  

Siklus konversi kas adalah rentang waktu diantara pengeluaran aktual 

perusahaan untuk membayar sumber daya produktif (bahan baku dan 

tenaga kerja) dan penerimaan kasnya sendiri dan penjualan produk, 

(yaitu waktu yang dibutuhkan diantara pembayaran tenaga kerja dan 

bahan baku dan penerimaan piutang). Pada penelitian ini, siklus 

konversi kas dinotasikan dengan CCC. 

3. Variabel Kontrol 

Berbagai penelitian telah memanfaatkan variabel kontrol bersama dengan 

variabel independen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel 

yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. 

Penggunaan variabel kontrol pada penelitian ini bertujuan untuk 
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menghindari terjadinya masalah multikolinearitas . Variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Ukuran Perusahaan (UP) 

Ukuran perusahaan (UP) dimasukkan sebagai salah satu variabel kontrol 

karena perusahaan besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

meningkatkan profitabilitasnya, seperti membeli persediaan dalam 

jumlah besar sehingga bisa memperoleh potongan harga, mendapatkan 

berbagai kemudahan dari para pemasok/distributor serta mendapatkan 

periode atau jangka waktu pembayaran yang lebih lama dari para 

pemasok tersebut, kemudian juga lebih mampu untuk menjaga tingkat 

kolektibilitas piutangnya secara lebih baik jika dibandingkan perusahaan 

yang lebih kecil. Sehingga diduga ukuran perusahaan mempunyai 

hubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. Ukuran perusahaan 

didapatkan dari logaritma natural dari total penjualan. 

b. Rasio Hutang (RH) 

Rasio hutang merupakan bagian dari rasio leverage yaitu rasio yang 

mengukur seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung 

perusahaan. Dalam menilai batasan perusahaan yang digunakan dalam 

meminjam uang dapat digunakan rasio hutang yang berbeda. 

Diperkirakan hubungan  yang terjadi  antara  kapasitas  hutang  dengan  

profitabilitas  perusahaan  bersifat  negatif,  dimana  perusahaan  yang   

 

 



53 

 

 

 

mempunyai kapasitas hutang yang tinggi maka kemungkinan 

profitabilitasnya akan  rendah, sedangkan yang kapasitas hutangnya  

rendah  (dikarenakan  lebih menggunakan  pembiayaan  jangka  pendek)  

maka  profitabilitasnya  tinggi. Perusahaan mengintensifkan  pengelolaan  

modal  kerja  (diantaranya  dengan memaksimalkan  pengunaan  kredit  

dari  supplier)  dengan  tujuan  agar  dapat memperpendek siklus 

konversi kas, sehingga penggunaan kapasitas hutang perusahaan yang 

lain  berusaha  diminimalisasi. Rasio ini dihitung dengan jalan membagi 

total hutang perusahaan dengan total aktiva. 

3.7    Teknik Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi 

linier berganda karena dalam pengujian memasukkan beberapa variabel 

independen dan variabel kontrol. Analisis regresi linier berganda adalah 

analisis yang digunakan untuk mempelajari besar dan arah pengaruh dari 

beberapa variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen 

(Utomo, 2009: 39). 

3.7.1 Analisis statistik deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan secara 

terperinci fenomena social tertentu serta hubungan- hubungan yang terdapat 

dalam penelitian (Mohammad Iqbal, 2002:98). Analisis statistik deskriptif 

dalam penelitian ini menjelaskan mean, minimum, maksimum, dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel independen dan dependen. 
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3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda berkenaan dengan studi ketergantungan 

dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas,pada lebih dari satu 

variabel, yaitu variabel yang menerangkan dengan tujuan untuk 

memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata- rata dari variabel tidak 

bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen, berdasarkan pembahasan mengenai variabel 

dependen dan independen di atas, maka model umum regresi yang dapat 

dibentuk adalah sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ⋯ + bnXn + e 

(Mudrajat Kuncoro, 2009: 236) 

Sehingga persamaan regresi linier berganda pada pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

ROA = b0 + b1PPE + b2UP + b3RH + e 

ROA = b0 + b1PPI + b2UP + b3RH + e 

ROA = b0 + b1PU + b2UP + b3RH + e 

ROA = b0 + b1CCC + b2UP + b3RH + e 

Keterangan: 

ROA  : Return On Asset 

𝑏0     : Konstanta 

𝑏1 … 𝑏4     : Koefisien arah regresi 

PPE   : Periode Persediaan 
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PPI   : Periode Piutang 

PU   : Periode Utang Usaha 

CCC   : Siklus Konversi Kas 

UP   : Ukuran Perusahaan 

RH   : Rasio Hutang 

e     : error 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda merupakan model yang baik jika 

model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi 

klasik. Ada empat uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Untuk menganalisis pengaruh 

variabel independen dan variabel control terhadap ROA digunakan metode 

statitistik dengan tingkat taraf signifikansi ᾳ= 0,5 artinya derajat kesalahan 

5%.  

Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang 

mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dan variabel random 

yang kontinyu. Normalitas data dapat diketahui diantaranya dari rasio 

skewness, rasio kurtosis, bentuk diagram batang pada histogram dan 

statistic uji Kolmogorov Smirnov. Uji Normalitas yang dilakukan oleh 
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peneliti adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan 

jika : 

p.value (sign) > 0,05 , maka data adalah normal 

p.value (sign) < 0,05 , maka data adalah tidak normal 

2. Uji Non-Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat korelasi akan 

menyebabkan problem multikolinearitas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak teijadi korelasi diantara variabel independen (Singgih, 

2001:203). 

Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai Variance 

Inflantion Factors (VIF). Indikasi adanya multikolinearitas yaitu apabila 

nilai VIF diatas 10. 

3. Uji Non-Heterokedastisitas 

Tujuan uji heterokedastisitas adalah menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual sam pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dan residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain berbeda, maka terjadi heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas (Singgih, 

2001:208). 

Deteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik. Jika ada pola tertentu, seperti titik titik 

(point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 
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(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Analisis dan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena 

jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan semakin sulit menginterpresentasikan hasil grafik plot (Imam 

Ghozali, 2006:129). 

Oleh sebab itu pada penelitian ini pengujian Heterokedastisitas 

menggunakan uji Glesjer, Glesjer mengusulkan untuk meregres absolute 

residual terhadap variabel independen, dengan persamaan regresi: 

 Ut = α + βXt + vt 

(Imam Ghozali, 2006:129). 

3.7.4  Uji t 

Untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen, maka dilakukan uji t. Hipotesa dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut: 

 H0: b1 = b 

Artinya variabel bebas (Xi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y). 

 Ha : b1 ≠ b 

Artinya variabel bebas (Xi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat atau variabel dependen (Y).  

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesa  H0 adalah jika :  
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 thitung > ttabel = H0 ditolak 

Artinya variabel bebas yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

 thitung < ttabel = H0 tidak ditolak 

Artinya variabel bebas yang diuji secara tidak nyata tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Nilai t hitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Thitung =
β − β1

Se(β1)
 

(Arif Sritua, 1993:45)  

Keterangan : 

 β1 = koefisien dan variabel independen ke-i, 

 β1  = nilai hipotesa  

Se  (β1)   = simpangan baku (standard error) dari variabel ke-i. 

3.7.5 Analisis Determinasi Berganda Penyesuaian ( 𝑨𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅 𝐑𝟐) 

Untuk menguji seberapa besar prosentase pengaruh variabel bebas 

(X) yang terdapat dalam model terhadap variabel terikat (Y), bisa dilihat dan 

nilai R2 (Koefisien Determinasi), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Pemilihan 

analisis determinasi berganda penyesuaian (adjusted R2) daripada analisis 

determinasi berganda, karena nilai R2  dapat dimanipulasi dengan 

menambahkan variabel independen tambahan untuk meningkatkan nilai R2. 

Sedangkan penambahan variabel bebas akan mengurangi derajat kebebasan. 

Nilai adjusted R2akan menurun dengan penambahan variabel bebas yang 
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tidak menjelaskan.Model dianggap baik bila koefisien determinasi sama 

dengan atau mendekati 1 (Demodar, 1997:85). 

3.8    Penggunaan Software SPSS 

SPSS adalah suatu program komputer statistik yang mampu untuk 

memproses data statistik secara cepat dan tepat, mencari berbagai output 

yang dikehendaki pam pengambil keputusan (Singgih, 2001:13). Dalam 

teknik ini akan disoroti beberapa aspek diantaranya: 

1. Apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan 

antara variabel-variabel dalam populasi asal sampel, 

2. Jika ada hubungan seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut. 

Keeratan hubungan itu dinamakan dengan koefisien korelasi, 

3. Formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dan nilai 

variabel independen yang diketahui. Proses ini lebih dikenal dengan 

analisis regresi. 

  


