
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono ; 2011) 

 

Penelitian sample baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subyek di dalam 

populasi benar-benar homogen. 

 

Kita akan melakukan penelitian sample dari pada melakukan penelitian populasi 

karna penelitian sample memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 

 

1. Karena menghemat dari segi waktu, tenaga dan biaya karena subyek 

penelitian sample relative lebih sedikit disbanding dengan study populasi. 

2. Dibanding dengan penelitian populasi penelitian sample lebih baik karena 

apabila penelitian populasi terlalu besar maka dikhawatirkan ada yang 

terlewati dan lebih merepotkan. 

3. Pada penelitian populasi akan terjadi dalam pencatatan dan analisisnya. 

4. Dalam penelitian populasi sering bersifat destruktif. 
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5. Adakalanya penelitian populasi tidak lebih baik di laksankan karena terlalu 

luas populasinya. 

Sample adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.  Bila populasi besar , dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi,missal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, 

maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu.  Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.  Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiono; 2011) 

 

Ada empat parameter yang bisa dianggap menentukan representativeness 

sampel (sepal yang benar-benar mencerminkan populasinya), yaitu: 

1. Variabilitas populasi 

Variabilitas populasi merupakan hal yang sudah “given”, artinya peneliti 

harus menerima sebagai mana adanya, dan tidak mengatur atau 

memanipulasinya. 

2. Besar sampel 

Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tinggi taraf 

representativeness sampel tersebut.  Jika populasinya homogeny secara 

sempurna, besarnya sampel tidak mempengaruhi tarap representativeness 

sampel. 

3. Teknik penentuan sampel 

Makin tinggi tingkat rambang dalam penentuan sampel, akan semakin 

tinggi pula tingkat representativeness sampel. 

4. Kecermatan memasukan ciri-ciri populasi dalam sampel. 
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Makin lenkap ciri-ciri populasinya yang dimasukan kedalam sampel, akan makin 

tinggi tingkat representatives sampel. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Buku laporan tahunan 2011, 2012, dan 2013  

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1  Jenis Data 

1. Cross-sectional 

Adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu. Dalam penelitian ini, metode 

data cross-sectional digunakan untuk mencari hubungan antar variabel 

indevenden terhadap variabel dependen. 

2. Data Sekunder 

Dara yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah 

ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari 

berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-

lain. 

3.2.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber 

www.indosat.com untuk mengambil data laporan keuangan tahunan PT Indosat 

tahun 2011, 2012 dan 2013  

 

http://www.indosat.com/
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3.3 Teknik Pengumpulan data 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyalin dokumen yang 

berkaitan dengna penelitian ini di website  PT Indosat. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan melalui studi literature teori, serta dengan cara 

mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengna permasalahan yang sedang di 

teliti penulis. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1  Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 

dimana profitabilitas merupakan hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengna 

menggunakan rasio tingkat pengambilan atas aktiva atau return on assets (ROA) 

 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel indevenden dalam penelitian ini adalah Rasio kebutuhan modal kerja, 

dapat dihitung dengan jalan membagi jumlah hasil penjualan bersih dengan 

kecepatan perputaran modal kerja keseluruhan. 
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3.5  Analisis Regresi Berganda 

Analisi regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antar variabel independen (variabel bebas) terhadap dependen (variabel terikat). 

Berikut ini persamaan umum regresi linier berganda yaitu: 

  Y’=  b   ………………….  +  + eit 

Keterangan: 

Y’  = Nilai variabel terikat 

X  = Variabel bebas yang mempengaruhi Y 

b  = Konstanta 

b  = Koefisien arah dari vasiabel bebas  

b  = Koefisien arah dari variabel bebas  

  eit = Pemeriksa kesalahan pengganggu 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari modal kerja (Debt To Total Equity) 

sebagai variabel bebas terhadap profitabilitas (Return On Asset)  sebagai variabel 

terikat, model regresi berganda sebagai berikut: 

   ROA =  +  DTE + eit 

Keterangan: 

ROA = Variabel terikat Return On Asset 

DTE = Variabel nenas Debt To Equity 


