
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Data 

 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data panel atau 

gabungan antara data time series dengan cross section, data ini berupa laporan 

keuangan yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. 

 

 

3.2 Sumber Data 

 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs internet, laporan hasil penelitian ilmiah 

terdahulu dan jurnal penelitian ilmiah. 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan  (Nazir, 2009).  Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode pengumpulan data  

yang bedasarkan : 
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(a) Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap buku-buku literatur, 

jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan tema dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.  

(b) Penelitian Lapangan , yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang 

terdapat pada situs internet. 

 

 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang lengkap 

dan dipublikasikan di internet. Sampel dalam penelitian ini adalah emiten 

subsektor industri otomotif dan komponenya yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian yaitu antara tahun 2007 sampai 2011. Metode 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 

sampel selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu.  

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel, yaitu sebagai 

berikut : 

(a) Sebelas emiten subsektor industri otomotif dan komponenya yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu 

antara tahun 2007 sampai 2011. 

(b) Emiten sampel telah menerbitkan laporan keuangan selama 5 (lima) 

tahun, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2011. 
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Tabel 3. 

Tabel Emiten Sampel Penelitian 

 

No. Emiten Sampel  Kode 

1. Astra Internasional Tbk. ASII 

2. Astra Otoparts Tbk. AUTO 

3. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 

4. Prima Alloy Steel Tbk. PRAS 

5. Multistrada Arah Sarana Tbk. MASA 

6. Multi Prima Sejahtera Tbk. LPIN 

7. Nipress Tbk. NIPS 

8. Indospring Tbk. INDS 

9. Indomobil Sukses Internasional Tbk. IMAS 

10. Gajah Tunggal Tbk. GJTL 

11. Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, tahun 2012.  

 

 

 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 

 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

 

 

Menurut Nazir (2009), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Jadi, Variabel dependen (Y) adalah variabel terikat yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah : 

 (Y) Profitabilitas  

 

Variabel (Y) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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3.5.2 Variabel Independen (X) 

 

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

terikat (dependen), baik secara positif atau negatif. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

 (X1) Likuiditas 

 (X2) Aktivitas 

 (X3) Leverage 

 

Variabel X dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut, yaitu : 

 (X1)               
              

             
       

 (  )                             
          

            
          

 (  )                                 
                      

            
 x 100% 

 

 

 

3.6 Alat Analisis 

 

 

3.6.1 Analisis Regresi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Aktivitas dan 

Leverage terhadap profitabilitas. Berikut ini merupakan model regresi linier 

berganda yang akan digunakan di dalam penelitian ini : 

 

 
Y =  a  + β1X1 + β 2 X2+ β 3X3 + ε 
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Keterangan : 

Y =  Profitabilitas 

a   =  konstanta 

β   =  koefisien persamaan regresi  

X1  =  Likuiditas  

X2  =  Aktivitas  

X3  =  Leverage 

ε    =  the error term 

 

 

3.6.2   Uji Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal 

atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumber dari grafik normal probability plot. 

Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal maka data tersebut berdistribusi 

normal. 

 

Untuk megetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara statistik 

maka dilakukan uji normalitas menurut Kolmogorov-Smirnov satu arah atau 

analisis grafis. Uji Kolmogorov-Smirnov dua arah menggunakan kepercayaan 5%.  
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Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah adalah 

sebagai berikut: 

(1) Apabila hasil signifikansi lebih besar (>) dari 0,05 maka data terdistribusi 

normal. 

(2) Apabila hasil signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 maka data tersebut 

tidak terdistribusi secara normal. 

 

 Uji Multikolinearitas 

Adanya multikolinearitas berarti terdapat korelasi linear diantara dua atau lebih 

variabel independen. Akibat adanya multikolinearitas ini, maka akan sangat sulit 

untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependennya.  

 

Dengan adanya multikolinearitas, maka standar kesalahan untuk masing-masing 

koefisien akan sangat besar, sehingga mengakibatkan nilai-T menjadi rendah. 

Untuk mengetahui apakah ada korelasi diantara variabel-variabel bebas dapat 

diketahui dengan  melihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 

variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel beas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang sangat tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah tolerance 
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0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat 

kolinearitas yang masih dapat diterima.  

 

 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi akan terjadi apabila munculnya suatu data yang dipengaruhi oleh 

data sebelumnya. Dengan kata lain, pengujian ini dimaksudkan untuk melihat 

adanya hubungan antara data (observasi) satu dengan data yang lainnya dalam 1 

variabel. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan metode 

grafik maupun uji Durbin Waston (DW).  

 

Berikut ini dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yang 

bedasarkan: 

(1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) 

maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

(2) Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl) maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi 

positif. 

(3) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasinya lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

(4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan dibawah batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 
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Tabel 4. 

Tabel Dasar Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

 

Hipotesis nol Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif 

0 < d < dL 

dL ≤ d ≤ dU 

4 – dL< d < 4 

4 – dU= d = 4 - dL 

dU< d < 4 - dU 

  Ket : dU : Durbin Watson upper, dL : Durbin Watson lower 

 

 

 

 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat jarak kuadrat titi-titik sebaran terhadap 

garis regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatter plot antara ZPRED dan SRESID di mana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar analisisnya 

adalah sebagai berikut : 

(1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentik pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

(2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.6.3 Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

hipotesis statistik dan melihat koefisien beta untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara likuiditas,aktivitas dan leverage. Pengujian hipotesis pada 

penelitian ini tidak bisa diuji lebih lanjut sebelum melakukan uji hipotesis statistik 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Merumuskan Hipotesis Statistik. 

(a) Hipotesis Penelitian (H1) :  

“Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas”. 

 Ho1 : β1 = 0 

(tidak ada pengaruh positif antara likuiditas terhadap profitabilitas) 

 Ha2 : β2 > 0 

(ada pengaruh positif antara likuiditas terhadap profitabilitas) 

(b) Hipotesis Penelitian (H2) : 

“Aktivitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas”.  

 Ho2 : β2 = 0 

(tidak ada pengaruh positif antara aktivitas terhadap profitabilitas). 

 Ha2 : β2 > 0 

(ada pengaruh positif antara aktvitas terhadap profitabilitas). 

(c) Hipotesis Penelitian (H3) : 

“Leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas”.   

 Ho3 : β3 = 0 

(tidak ada pengaruh negatif antara leverage terhadap profitabilitas).  
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 Ha3 : β3 < 0 

(ada pengaruh negatif antara leverage terhadap profitabilitas). 

(2) Menentukan tingkat signifikansi, yaitu a = 0,05 dan df = n-k-1 guna 

menentukan T tabel. 

(3) Menghitung nilai T-hitung dengan bantuan paket program komputer SPSS, 

program analisis Regression Linear. 

(4) Membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan apabila:  

T-hitung > T-tabel, berarti Ha diterima dan H0 ditolak (signifikan),  

atau T-hitung < T-tabel, berarti H0 diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan). 

 

Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji statistik F, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

(a) Merumuskan Hipotesis 

 Ho : β 1, β 2, β 3  = 0 

(tidak ada pengaruh likuiditas, aktivitas dan leverage secara 

bersama-sama terhadap profitabilitas). 

 Ha : b1, b2, b3  ≠ 0 

(ada pengaruh likuiditas, aktivitas dan leverage secara bersama-sama 

terhadap profitabilitas). 

(b) memilih uji statistik, memilih uji-F karena hendak menentukan pengaruh 

berbagai variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. 

(c) menentukan tingkat signifikansi yaitu d = 0,05 dan df = k/n-k-1 
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(d) menghitung F-hitung atau F-statistik dengan bantuan paket program 

komputer SPSS, program analisis Multiple Regression. 

(e) membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, dengan ketentuan: jika 

hasil signifikansi lebih besar (0,05) : Ho diterima dan Ha ditolak atau, 

jika hasil signifikansi lebih kecil dari (0.05) : Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

 

3.7 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

3.7.1 Hasil Uji Normalitas 

Berikut ini adalah grafik normal probability plot hasil dari uji normalitas yang 

dilakukan pada variabel dependen (Y) yaitu Profitabilitias yang telah dilakukan 

dengan menggunakan softwere SPSS.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Garfik Normal P-P Plot dari variabel Profitabilitas (Y) 
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Gambar 2. pada halaman sebelumnya merupakan Grafik Normal P-P Plot dari 

variabel Profitabilitas (Y) yang menunjukan titik-titik yang menyebar disekitar 

garis dan searah dengan garis diagonal, hal itu berarti bahwa sampel data pada 

penelitian ini “berdistribusi normal”. 

 

Tabel 5. 

Tabel Hasil Pengujian One-Sample Kolmogrov-Smirnov. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y 

N 55 

Normal Parametersa,,b Mean 8.3573 

Std. Deviation 7.64518 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .077 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .667 

Asymp. Sig. (2-tailed) .765 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Pada Tabel 5. diatas merupakan tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

diatas yang menunjukan bahwa nilai signifikansi 0.765 lebih besar dari 0.05. Jadi 

dengan demikian bahwa hasil dari pengujian normalitas residual yang telah 

dilakukan diatas, maka data sampel dalam penelitian ini menunjukkan sudah 

berdistribusi normal. 
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Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

3.7.2 Hasil Uji Multikolenieritas 

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini maka 

dapat dilihat dari nilai VIF pada Tabel 6. berikut ini :  

 

Tabel 6. 

Tabel Hasil Uji Multikolenieritas.  

 

Variabel Independent Tolerance VIF 

(X1) Likuiditas .912 1.097 

(X2) Aktivitas .923 1.083 

(X3) Leverage .979 1.022 

a. Dependent Variable : Profitabilitas 

 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika 

mempunyai nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Pada tabel 6 

diatas tersebut menunjukan bahwa hasil yang diperoleh dari semua variabel bebas 

memiliki nilai Tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. 

Dengan demikian dalam model regresi tidak ada masalah multikolinieritas 

didalam penelitian ini. 

 

3.7.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Berikut ini merupakan tabel Durbin-Watson yang menunjukan hasil uji 

autokorelasi. 

Tabel 7. 

Tabel Durbin-Watson hasil uji Autokorelasi. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .636
a
 .405 .370 6.06820 1.877 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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Gambar 3. Grafik Scatter Plot 

 

Berdasarkan hasil uji autokolrelasi pada tabel 7 pada halaman sebelumnya,  maka 

diperoleh bahwa hasil D-W pada tabel sebesar 1.877. Sedangkan nilai dU = 1.6815 

dan dL =1.4523, maka bedasarkan tabel 4. dasar pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi bahwa dU < d < 4-dU =  1.6815 < 1.877 < 2.3185. Jadi hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif dalam 

model penelitian ini. 

 

3.7.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Berikut ini merupakan hasil dari uji heterokedastisitas yang ditunjukan dengan 

grafik scatter plot dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3 diatas menunjukkan bahwa pada grafik scatter plot  yang 

membentuk titik-titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola 

yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini. 


