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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di sub sektor properti dan real estate Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013-2014. Sektor industri properti sendiri terbagi menjadi tiga yaitu 

sektor properti dan real estate, sektor konstruksi bangunan dan sektor lainnya. 

Aktivitas pengembangan subsektor industri real estate adalah kegiatan 

perolehan tanah untuk kemudian dibangun perumahan dan atau bangunan 

komersial dan atau bangunan industri. Bangunan yang dimaksudkan untuk 

dijual atau disewakan, sebagai satu kesatuan atau secara eceran (retail). 

Aktivitas pengembangan ini juga mencakup perolehan kapling tanah untuk 

dijual tanpa bangunan.  

Secara spesifik, aktivitas sub sektor industri properti lebih mengarah 

kepada kegiatan pengembangan bangunan hunian vertikal (antara lain 

apartemen, kondominium, rumah susun), bangunan komersial (antara lain 

perkantoran, pusat perbelanjaan) dan bangunan industri dan aktivitas industri 

subsektor real estate lebih mengarah pada kegiatan pengembangan perumahan 

konvensional dan atau bangunan industri berikut sarana pendukung berupa 

fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kategori yang termasuk dalam jenis industri 

properti dan real estate adalah perkantoran, ritel, perumahan, industri dan 

hotel. 
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3.2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yang berarti menjelaskan sifat 

dari hubungan tertentu, atau membentuk perbedaan diantara kelompok, atau 

independensi dua atau lebih faktor-faktor dalam situasi (Sekaran, 2013:108). 

Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini bersifat kausal karena bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh rasio-rasio terhadap perubahan laba. Casual study 

merupakan studi yang digunakan menganalisis hubungan sebab akibat antara 

variabel independen dengan variabel dependen, serta pengaruh antara kedua 

variabel tersebut (Sekaran, 2013). Hasil dari causal study dapat menunjukkan 

apakah antara variabel independen dengan variabel dependen terdapat 

pengaruh yang signifikan, berpengaruh positif atau negatif. 

Tujuan menggunakan causal study adalah melihat ada atau tidaknya 

pengaruh dari rasio-rasio keuangan yaitu rasio aktivitas yang diwakili oleh 

Total Asset Turnover, rasio profitabilitas yang diwakili oleh Return On Asset, 

rasio likuiditas yang diwakili oleh Current Ratio, dan rasio solvabilitas yang 

diwakili oleh Debt to Equity Ratio terhadap variabel dependen yaitu perubahan 

laba perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 

2013-2014. 

3.3. Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel dependen juga 

merupakan variabel yang menjadi sasaran utama dalam penelitian (Sekaran, 

2013).  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan laba pada 

perusahaan properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2013-2014. Perubahan Laba adalah selisih laba antara 

tahun tertentu dengan tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Dasar 

perhitungan perubahan laba adalah laba sebelum pajak, hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar 

periode yang dianalisis. 

 

Keterangan: 

ΔEn  = Perubahan Laba 

En = Laba bersih sekarang 

En-1 = Laba bersih tahun sebelumnya 

2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran dan Bougie, 
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2013). Skala pengukuran variabel independen dalam penelitian ini adalah 

skala rasio. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Total Asset Turnover (X1) 

Total assets turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

total aktiva suatu perusahaan dimana rasio ini menggambarkan 

kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Total 

assets turnover merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi 

penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu (Syamsuddin, 2009:19). 

Total assets turnover ini penting bagi para kreditur dan pemilik 

perusahaan, tapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, 

karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh 

aktiva dalam perusahaan. Total assets turnover dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

b. Return On Asset (X2) 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan aset 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi ROA 

menggambarkan aset semakin efektif untuk meraih laba sehingga 

perusahaan dianggap mampu memberikan return yang besar bagi 

investor. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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ROA dapat dihitung dengan rumus (Kieso, 2013): 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Keterangan: 

ROA   : Return on Asset 

Net income   : laba bersih setelah pajak 

Average Asset  : rata-rata total aset 

 

Average Asset  menggunakan rumus (Kieso, 2013): 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

2
 

Keterangan: 

Total asset t  : total aset tahun t 

Total asset t-1  : total aset tahun t-1 

c. Current Ratio (X3) 

Current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang jangka 

pendek yang dimiliki dengan aset lancar yang dimiliki. Current ratio 

diukur dengan skala rasio. 

Current ratio membandingkan aset lancar dengan liabilitas 

lancar. Current ratio dapat dirumuskan sebagai berikut (Weygandt, 

2015): 

                                        

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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d. Debt to Equity Ratio (X4)  

Menurut Sutrisno (2003) dalam Susilawati (2012), debt to equity ratio 

adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal 

sendiri. Berdasarkan teori diatas, dapat diketahui bahwa debt to equity 

ratio menghitung komposisi antara jumlah kewajiban dengan jumlah 

ekuitas untuk memiliki aset perusahaan. 

Aset yang didapat dari ekuitas memiliki sifat lebih aman karena 

ditanggung oleh modal perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan aset 

yang didapat dari kewajiban. Aset yang didapat dari kewajiban memiliki 

kemungkinan untuk ditarik apabila perusahaan tidak mampu membayar 

kewajibannya. Perhitungan debt to equity ratio menurut Harahap (2013) 

adalah: 

 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pihak yang 

melaksanakan penelitian. Data ini didapat dengan metode dokumentasi dari 

ringkasan laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data tersebut dapat pula diakses melalui situs www.idx.co.id 

dan www.yahoofinance.com.  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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3.5. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi mengacu pada sekelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin 

diteliti. Sampel merupakan sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, 

sampel diambil secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan dengan menargetkan kelompok-kelompok tertentu 

untuk dapat memberikan informasi yang diinginkan dan sesuai dengan kriteria 

yang sudah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2013). 

Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar secara berturut-turut di 

BEI selama periode 2013-2014. 

2. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. 

3. Menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan periode 1 Januari – 31 

Desember secara berturut-turut dan disajikan dalam mata uang Rupiah. 

4. Selama periode penelitian perusahaan memperoleh laba positif selama 

tahun 2013-2014. 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Menurut Danang Sunyoto (2013), analisis regresi adalah suatu analisis yang 

mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi 

memiliki fungsi mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial (individu) maupun secara simultan 

(bersamaan). Karena dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel 

bebas, maka model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
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Adapun bentuk model yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

 

 

Keterangan: 

Y              : Perubahan Laba 

𝛼   : Konstanta 

𝛽1 , 𝛽2,𝛽3,𝛽4                 : Koefisien Regresi 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4  

𝑋1   : Total Asset Turnover 

𝑋2   : Return on Asset 

𝑋3   : Current Ratio 

𝑋4    : Debt to Equity Ratio 

e    : Standard Error 

Untuk mendapatkan hasil analisa regresi berganda yang baik, 

diperlukan beberapa teknik analisa data. Berikut ini adalah teknik analisa 

data yang dilakukan dalam penelitian ini: 

a) Uji Kualitas Data 

1. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati 

normal.Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu: 

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan angka absolut dan 

Y = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +  𝛽4𝑋4 +  𝑒 
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melihat normalitas berdasarkan masing-masing variabel. Jika nilai 

probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0.05, 

maka data terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2016). Apabila 

lebih kecil, maka data tidak terdistribusi dengan normal. 

b) Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis (Gozhali, 2016). Uji asumsi klasik terdiri 

dari uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

1. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2016), uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen.  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas di 

dalam model regresi pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Jadi, jika 

seluruh nilai Tolerance> 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolonieritas di antara variabel independennya (Ghozali, 2016). 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika residual observasi memiliki varians yang 

sama, maka akan terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya 

tidak sama atau berbeda maka akan terjadi heteroskedastisitas. 

Akibat yang timbul apabila terjadi heteroskedastisitas adalah 

penafsiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil 

maupun sampel besar. Jadi model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS melalui 

grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika 

penyebaran titik-titik tidak menghasilkan pola yang jelas dan 

menyebarnya diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2016). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah 

autokorelasi. Autokorelasi terjadi akibat observasi yang berurutan 

sepanjang waktu sehingga berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi 
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dapat diatasi dengan melakukan transformasi data dan menambah 

data observasi (Ghozali, 2016).  

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji 

Durbin – Watson (D-W test). Uji D-W hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang 

akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

     Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2016): 

 

Mendeteksi autokorelasi dengan run test. Run test sebagai 

bagian dari statistik non-parametik dapat digunakan untuk menguji 

apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar 

residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa  

residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat 

apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif / negatif Tidak ditolak du < d < 4 – du 
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H0 : residual (res_1) random (acak) 

   HA: residual (res_1) tidak random 

Bila hasil analisis diketahui nilai signifikan menunjukan 

lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengalami masalah autokorelasi. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

Uji ini dapat dilihat pada besarnya nilai adjusted R2. 

Menurut Gujarati (2012) dalam Ghozali (2016) jika dalam uji 

empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 

dianggap bernilai nol.Jika nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 

1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2 = (1 – k)/(n – k). 

Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif. 
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b. Uji Signifikansi Simultan (F Test) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).  

Uji ini dapat dilihat pada nilai F test dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

 H0 : β1 = β2 = ………. = βk = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dpenden. 

HA: β1 ≠ β2 ≠ ………. ≠ βk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis 

ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016): 

1. Quick look: bila nilai F > 4, maka H0 dapat ditolak pada  

derajat kepercayaan 5%. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F 

menurut tabel. Bila nilai F hitung > nilai F tabel, maka H0 

ditolak dan menerima HA. 
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c. Uji Signifikan Parameter Individual (t Test) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : βi = 0 

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

HA: βi ≠ 0 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 

2016): 

1. Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) ≥ 20 dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 dapat ditolak bila 

nilai t > 2 (dalam nilai absolut). 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut 

tabel. Bila nilai t hitung > nilai t tabel, maka H0 ditolak dan 

menerima HA. 
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