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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidaklangsung melalui 

media perantara, berupa laporan keuangan tahun 2009,2010 dan 2011 di BEI. Variabel rasio 

keuangan (independen) di gunakan untuk memprediksi variabel pertumbuhan laba (dependen). 

Sumber data yang di peroleh dari : 

1. Indonesian Capital Market Directory 2009 – 2011 dan dari database BEI 

(www.idx.co.id). 

2. Laporan keuangan tahunan yang telah di audit terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam 

penelitian ini terfokus pada komponen – komponen yang terdapat di neraca dan 

laporan laba rugi. 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek pengamantan yang menjadi perhatian di dalam 

penelitian.Populasi yang menjadi pengamataan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 – 2011 yang memiliki 

laporan keuangan lengkap yang telah di audit dan di publikasikan dalam Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi. Pemilihan 

http://www.idx.co.id/
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sampel penelitiaan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 

sampel berdasarkan criteria yang telah di tentukan, antara lain : 

1. Perusahan yang memiliki periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember dan telah 

mempublikasikan laporan keuangaan tahunan secara lengkap untuk tahun 2009, 2010 dan 

2011. 

2. Perusahaan manufaktur yang listed terdaftar pada BEI pada periode penelitian 2009, 2010 

dan 2011. 

3. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba sebelum pajak dengan angka positif 

untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. 

4. Perusahaan yang tidak mengalami perubahan nama pada periode penelitian tahun 2009, 

2010 dan 2011. 

 

Tabel 1. Deskripsi Data 

Keterangan Jumlah 

Populasi 172 

Sampel Awal 50 

Kriteria : 

 

 Perusahaan Manufaktur yang tidak memiliki periode 

akuntansi berakhir pada 31 Desember 

 Perusahaan manufaktur yang tidak listed selama periode 

penelitiaan tahun 2009, 2010 dan 2011. 

 Perusahaan yang menghasilkan laba sebelum pajak negatif 

periode penelitian tahun 2009, 2010 dan 2011 

 Perusahaan manufaktur yang mengalami perubahan nama 

selama periode penelitian 

 

0 

(6) 

(3) 

(1) 

 Sampel * 40 

Sumber : 

*dalam lampiran 1 

*dalam lampiran 2 
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3.3 Model Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis maka dapat di bentuk model penelitian yang 

merupakan landasan dasar dari penelitian yang menghubungkan variabel – variabel yang di teliti 

dengan pemasalahan penelitian dan hi[otesis penelitian sehingga memudahkan untuk 

menetapkan teknik – teknik analisis yang di gunakan. Berikut ini model penelitian yang di 

jadikan acuan dalam penelitian ini : 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

3.4 Operasional Variabel 

3.4.1Variabel Dependen 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba.Pertumbuhan laba dihitung 

dengan cara mengurangkan laba periode sekarangdengan laba periode sebelumnya kemudian 

dibagi dengan laba pada periodesebelumnya. Pertumbuhan laba relatif atas laba di hitung 

menggunakan angka laba sebelum pajak untuk satu tahun ke depan (2008-2009; 2009-

2010;2010-2011). Pertumbuhan laba dirumuskan sebagai berikut: 

 

Pertumbuhan Laba = 

 

Dimana: Yt    =  Laba periode sekarang 

  Yt-1 =  Laba periode sebelumnya 

 

 

 

 

Yt- Yt-1 

Yt-1 

Current Ratio (H1) 

Total Debt to Asset (H2) 

Pertumbuhan 

Laba 
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3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1Current Ratio (CR) 

Current ratio (CR) merupakan salah satu rasio likuditas yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan, sehingga mampu membayar utang 

jangka pendeknya tepat pada waktunya yang di butuhkan,dalam mengukur keadaan likuditas 

suatu perusahaan dan suatu petunjuk untuk mengetahui sampai manakah perusahaan mampu 

membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan alat analisis rasio lancar (Current 

Ratio) diperoleh dari perbandingan aktiva lancar terhdap hutang lancar. 

dapat di rumuskan: 

CurrentRatio  =  

 

3.4.2.2 Total Debt to Asset (DAR) 

Total debt to asset (DAR) termasuk salah satu rasio leverage (leverage ratio)/rasio solvabilitas 

(solvency ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, kombinasi dari penggunaan dana. Dalam arti luas 

dikatakan bahwa rasio leverage (leverage ratio)/rasio solvabilitas (solvency ratio) digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruhkewajibannyajangka panjang 

perusahaan dilikuidasi. Perusahaaan dikatakan solvabel jika total aktivanya lebih besar dari total 

kewajibannya. Intinya adalah dengan analisis rasio leverage (leverage ratio)/rasio solvabilitas 

(solvency ratio), perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal 

sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya. Penelitian ini menggunakan rasio hutang (debt ratio/debt to asets ratio) untuk 

Kewajiban Lancar( Current Liabilities ) 

 

 

 

Aset Lancar( Current Asset) 
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mengukur tingkat leverage/solvabilitas (solvency) terhadap kelengkapan pengungkapan laporan 

keuangan Maka rasio ini dapat di rumuskan : 

 

     Total Debt to Asset= 

 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dan 

pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS (Statiscal 

Package For The Social Scince) dengan penjelasan sebagai berikut.Pengujian ini di gunakan 

untuk menguji pengaruh rasio keuangaan terhadap pertumbuhan laba. Model Dalam Penelitiaan 

ini adalah : 

Y =a+b1x1+b2x2+e 

Dimana Y = Pertumbuhan Laba 

a = Konfisien Konstanta 

b =Konfisien regerasi dari masing – Masing Variable 

X1 = CR 

X2 = DAR 

e = koefisien error 

Membuat formulasi hipotesis : 

1. Menentukan Tingkat signifikansi 

Untuk memperoleh nilai signifikansi, menggunakan taraf nyata (α) 5% 

 

Total Kewajiban (Total Debt) 

Total Aktiva (Total Asset) 
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2. Dasar pengambilan keputusan 

a. ρ –value < 0,05.Maka berpengaruh 

b. ρ –value > 0,05.Maka tidak berpengaruh 

 

3.4.2 Uji Asumsi klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalm model regresi, variable dependen dan 

variable independen mempunyai distribusi normal atau tidak model regresi yang baik, memiliki 

distribusi data normal atau mendekatinormal.untuk medikteksi normalitas.Pengujian normalitas 

dilakukan melalui analisi grafik dan analisis statistik  : 

1. Analis grafik ,Salah satu cara termudahuntuk meliat normalitas residual adalah dengan 

meliat grafi histrogram yang membandingan antara data ovservasi dengan distribusi yang 

mendekati normal. 

2. Analisis statistik, untuk mendekati normalitas data dapat di lakukan pada melalui analisa 

statistic yang salah satunya dapat di liat melalu kolmogrov – Smirnov test (K-s). Uji K-S 

dilakukan dengan membuat hipotesis: 

Ho = Data residual terdistribusi normal 

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal 

 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi di antara variable- variable 

independen dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variable 

independen. Jika terdapat kolerasi antara variable independen,maka variable – variable ini tidak 

orthogonal. Variable orthogonal adalah variable independen yang nilai kolerasi anatara kolerasi 
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antar sesame variable independen adalah nol. Untuk mendektesi ada tidaknya multikolinearitas 

dalam model regresi dapat dari tolerance value atau variance factor (VIF). 

 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuaan untuk menguji apakah model regenerasi linear ada kolerasi antara 

kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengguna pada periode t-1, jika kolerasi 

maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul  karena ovsevasi yang berurutan sepanjang 

waktu yamg berkaitan dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengguna) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainya,biasanya di jumpai pada data deret 

waktu (time series). Untuk medeteksi autokolerasi, dapat dilakukan uji statistic melalui uji dubin 

–waston. 

 

3.4.2.4 Uji  Heteroskedasitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka di sebut Homoskeditas dan jika 

berbeda di sebut Heteroskeditas. Seperti titik – titik yang membentuk suatu pola tertentu,yang 

teraturbergelombang, melebar, kemudian menyempit,maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedadtisitas dan jika tidak ada pola tertentu serta titik – titik menyebar diatas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y,  maka tidak terjadi heteroskeditas, maka mengindikasiakan 

telah terjadi heteroskeditas. 

 

 


