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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2009 sampai tahun 2013. Perusahaan yang dimaksud adalah 

perusahaan industri pengelolahan yang mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi dimana terdapat 3 sektor didalamnya, yaitu sektor industri 

dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi. 

Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan yang berakhir 

pada 31 Desember untuk periode 2009-2013 yang telah diaudit. 

 
3.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan causal study. Menurut Sekaran (2013) 

Causal study adalah penelitian yang menggambarkan hubungan sebab 

akibat dengan melihat ada atau tidaknya hubungan yang signifikan atas 

satu atau lebih masalah. Pemilihan jenis penelitian causal study didasarkan 

pada masalah yang diteliti yaitu pemilihan metode penilaian akuntansi 

persediaan pada perusahaan yang diprediksi dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan, margin laba kotor, intensitas persediaan, rasio lancar, dan 

financial leverage pada perusahaan yang bersangkutan 
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3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen ialah variabel terikat yang menjadi sasaran utama 

dalam penelitian (Sekaran, 2013). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penilaian akuntansi persediaan. 

Metode penilaian persediaan terdiri dari dua macam, yaitu metode masuk 

pertama keluar pertama (First In First Out) dan metode akuntansi 

persediaan rata-rata (Average).  

Metode FIFO adalah metode penilaian persediaan yang 

mengasumsikan item yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan 

terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal dalam persediaan akhir 

adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Sedangkan metode 

persediaan Average adalah metode penilaian persediaan yang 

mengasumsikan item ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang, 

dari item serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode.   

Oleh karena itu, pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala 

nominal. Indikator variabel ini memberikan nilai 0 pada pemilihan metode 

FIFO dan memberikan nilai 1 pada pemilihan metode persediaan rata-rata 

(Average). 
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3.3.2  Variabel Independen 

Variabel independen ialah variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

dependen dalam penelitian (Sekaran, 2013). Variabel independen dalam 

penelitian ini terdiri dari :  

a) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan variabel volatilitas operasional dan 

inventory controllability, yang dalam skala ekonomis besarnya 

perusahaan menunjukan pencapaian operasi lancar dan 

pengendalian persediaan. (Lee dan Hsieh, 1985 dalam Setiyanto 

dan Laksito, 2012). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

rasio. Menurut Bringham dan Houston (2011) merumuskan Ukuran 

Perusahaan sebagai berikut :  

 

 

 

b) Margin Laba Kotor  

 Margin Laba Kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

presentase laba kotor dari setiap nilai penjualan (Horngren and 

Harrison, 2007). Margin Laba Kotor merupakan ukuran yang tepat 

untuk melihat profitabilitas. Skala yang digunakan adalah skala 

rasio. Horngren & Harrison (2007) merumuskan Margin Laba 

Kotor sebagai berikut :  

 

Ukuran Perusahaan = Nilai Penjualan Bersih 

Margin Laba Kotor = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 
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c) Intensitas Persediaan 

Menurut Setijaningsih dan Pratiwi (2009), intensitas persediaan 

atau perputaran persediaan (inventory turnover) adalah rasio yang 

mengukur efisiensi perusahaan terhadap pengolahan persediaannya 

yang menunjukkan apakah tingkat persediaan sesuai dengan 

volume penjualannya. Skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala rasio. Horngren and Harrison (2007) merumuskan intensitas 

persediaan sebagai berikut: 

 

Intensitas persediaan =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘  𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

( 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

2

 

 

d) Rasio Lancar 

Rasio lancar adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan dari kreditor jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva 

yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama 

dengan jatuh tempo hutang. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala rasio. Menurut Kieso (2013) rasio lancar dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Rasio lancar =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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e) Financial Leverage 

Financial leverage adalah rasio yang digunakan untuk melihat 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak luar dibanding 

dengan kemampuan perusahaan sendiri yang digambarkan dengan 

modal. Financial Leverage menggambarkan hubungan antara 

hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala rasio. Menurut Lind, dkk (2010) 

financial leverage dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

Financial Leverage = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dan 

catatan atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam BEI periode 

2009-2013. Laporan keuangan yang digunakan sebagai data di-download 

dari www.idx.co.id. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel  

Menurut Sekaran (2013) Populasi memiliki definisi “Populasi refers to 

entire group of people, events, or things of interest for which the 

researcher wants to make inferences.” Pengertian diatas menyatakan, 

http://www.idx.co.id/
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populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang ingin diteliti 

untuk menghasilkan kesimpulan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 

2009-2013.  

Sedangkan Sampel menurut Sekaran (2013) adalah “Sample is a 

subset of the population” yang menjelaskan bahwa sampel adalah 

sebagian dari populasi. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang 

berbatas pada pihak tertentu yang dapat menyediakan informasi yang 

dibutuhkan atau informasi yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Berikut kriteia yang digunakan 

dalam pemilihan sampel, yaitu 

a) Perusahaan manufaktur yang telah mempublikasikan laporan keuangan 

secara lengkap berturut-turut dari tahun 2009-2013 

b) Perusahaan hanya menerapkan salah satu metode penilaian persediaan 

FIFO atau rata-rata selama 1 tahun untuk seluruh persediaannya, pada 

periode pengamatan. 

c) Perusahaan tidak memiliki laba kotor negatif selama tahun 2009-2013 

d) Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan 

keuangannya selama tahun 2009-2013 
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3.6 Teknik Analisis Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS for 

windows 20.0 untuk menguji serta mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan alat statistik: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini dilakukan untuk meneliti dan memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel penelitian. Gambaran yang dapat diberikan 

dari statistik deskriptif ini yaitu mean, minimal, maksimal, serta standar 

deviasi dari setiap variabel. Mean adalah rata-rata hitung untuk 

mengetahui rata-rata tiap rasio keuangan yang diuji pada penelitian ini. 

Minimum untuk mengetahui berapa nilai rasio keuangan yang paling kecil 

untuk tiap jenis rasio keuangan. Maksimum untuk mengetahui berapa nilai 

rasio keuangan yang paling besar untuk tiap jenis rasio keuangan. Standar 

deviasi untuk mengetahui berapa besar penyimpangan dari tiap variabel 

independen.  

3.6.2 Uji Hipotesis 

Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

(logistic regression). Analisis logistic regression tidak memerlukan asumsi 

normalitas data pada variabel bebasnya. (Ghozali, 2011). Tujuan 

pengujian logistic regression adalah untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat dapat diprekdiksi dengan variabel bebasnya. 

Dimana variabel terikat merupakan Variabel binary (dummy) yaitu data 
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jenis nominal dengan dua kriteria saja. Dalam penelitian ini variabel 

dummy dilambangkan 1 dan 0 yaitu 0 berarti perusahaan yang 

menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan 1 melambangkan 

perusahaan menggunakan metode average. 

Analisis logistic regression dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan:  

a. Menilai Model Fit (Overall Model Fit)  

Uji regresi logistik pada penilaian ini menggunakan statistik uji -2 log 

likelihood. Uji ini digunakan untuk menilai logistic regression layak 

dipakai atau tidak. Pengujian -2 log likelihood  terdiri dari dua tahap 

yaitu tahap 0 dimana variabel independen tidak dimasukkan ke dalam 

model regresi dan tahap 1 variabel independen dimasukkan ke dalam 

model regresi. Hasil yang baik apabila terdapat penurunan nilai -2 log 

likelihood dari tahap 0 ke tahap 1 yang mengindikasikan bahwa model 

fit dengan data. 

b. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R Square)  

Pengujian statistik yang digunakan selanjutnya adalah uji Nagelkerke’s 

R Square.  Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell untuk memastikan nilainya bervariasi dari 0 

(nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai 

Cox dan Snell’s R2 dengan nilai maksimumnya. (Ghozali, 2011)  Uji 

ini dilakukan untuk menilai seberapa besar variasi dari variabel terikat 

(pemilihan metode penilaian akuntansi persediaan) dapat dijelaskan 
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oleh variabel bebas (ukuran perusahaan, margin laba kotor, intensitas 

persediaan, rasio lancar, dan financial leverage. 

c. Menguji Kelayakan Model Regresi  

Persamaan logistic regression diformulasikan untuk melakukan uji 

statistic  yaitu logistic regression Hosmer and Lemeshow Goodness of 

Fit Test. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang nyata antara model dengan data. Hal tersebut juga 

untuk mengartikan bahwa model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya apabila memenuhi nilai signifikansi sebesar 5%. 

d. Tabel Klasifikasi  

Tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi benar (correct) dan salah 

(incorrect) (Ghozali, 2011). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi 

dari variable dependen dalam hal ini perusahaan yang metode 

penilaian persediaannya menggunakan metode FIFO (0) dan metode 

average (1), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi 

sesungguhnya dari variable dependen yang menggunakan metode 

FIFO (0) dan metode average (1).  

e. Estimasi Parameter dan Interprestasinya 

Pengujian selanjutnya adalah menggunakan logistic regression secara 

parsial. Pengujian hipotesis dilakukan dengan memasukkan seluruh 

variabel. Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran 

perusahaan, margin laba kotor, intensitas persediaan, rasio lancar, dan 
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financial leverage terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode enter. Metode enter adalah 

metode yang memasukkan semua variabel independen secara serentak 

dan tidak ada yang dikeluarkan dari model. Hipotesis akan diuji pada 

tingkat signifikansi (α) 5%. Kriteria penerimaan atau penolakan 

hipotesis akan didasarkan apabila nilai signifikansi > α maka hipotesis 

di tolak. Sebaliknya apabila nilai signifikansi  <  α maka hipotesis 

diterima. Apabila hipotesis diterima berarti variabel tersebut memang 

mempengaruhi pemilihan metode penilaian akuntansi persediaan dan 

sebaliknya.  

f. Uji Signifikansi Simultan (Omnibus Tests of Model Coefficients)  

Untuk pengujian secara simultan (bersama-sama) akan dilakukan 

pengujian logistic regression secara simultan yang disebut Omnibus 

Tests of Model Coefficient. Pengujian bertujuan untuk melihat apakah 

kelima variabel independen yaitu ukuran perusahaan, margin laba 

kotor, intensitas persediaan,  rasio lancar, dan financial leverage secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Omnibus Tests of Model Coefficient adalah pengujian 

dengan model chi-square dengan H0 dapat ditolak apabila nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga akan disimpulkan bahwa 

seperangkat variable independen meningkatkan prediksi dari hasil 

penelitian. (Meyers et al, 2012) 
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Berikut adalah rumus logistic regression yang digunakan dalam penelitian: 

 

𝐿𝑛
𝑀𝑃𝑃

1 − 𝑀𝑃𝑃
= 𝛽 + 𝛽1UP + 𝛽2𝑀𝐿𝐾 + 𝛽3𝐼𝑃 + 𝛽4𝑅𝐿 + 𝛽5𝐹𝐿 + 𝑒 

   

Keterangan :  

𝐿𝑛 = Log natural 

MPP  = Metode penilaian persediaan 

UP    = Ukuran perusahaan  

MLK = Margin Laba Kotor  

IP  = Intensitas persediaan 

RL   = Rasio Lancar 

FL   = Financial leverage  

𝛽 = Nilai Koefisien 

e  = Error  




