
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



62 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan ritel dan manufaktur yang 

laporan keuangannya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 

mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berturut-turut. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan ritel dan 

manufaktur yang termasuk ke dalam kriteria pemilihan sampel. Perusahaan ritel 

adalah perusahaan dengan kegiatan akhir dalam jalur distribusi yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen (Hindarto, 2013). Perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi (sumber: http://www.sahamok.com/). Daftar perusahaan 

manufaktur di BEI meliputi (sumber: http://www.sahamok.com/): 

1. Sektor industri dasar dan kimia 

Dalam sektor ini terdapat sub sektor semen, keramik, porselen dan kaca, 

logam dan sejenisnya, kimia, plastik dan kemasan, pakan ternak, kayu dan 

pengolahannya. 

2. Sektor aneka industri 

Dalam sektor ini terdapat sub sektor otomotif dan komponen, tekstil dan 

garmen, alas kaki, kabel, elektronika, serta lainnya. 

3. Sektor industri barang konsumsi 
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Dalam sektor ini terdapat sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, 

kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tujuan kausal. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2013), causal study adalah sebuah penelitian yang dilakukan 

untuk membentuk hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Penelitian 

ini dilakukan untuk melihat pengaruh rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio 

likuiditas, dan book tax differences terhadap pertumbuhan laba. 

        

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) variabel dependen adalah variabel yang 

menjadi sasaran utama dalam penelitian. Sedangkan variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun 

negatif. 

       Variabel dalam penelitian ini ada tujuh, yaitu dengan satu variabel dependen 

dan enam variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan laba. Sedangkan variabel independen penelitian ini terdiri dari DTA 

(Debt to Total Asset), DER (Debt to Equity Ratio), ITO (Inventory Turnover), CR 

(Current Ratio), PP (Perbedaan Permanen), PT (Perbedaan Temporer). Seluruh 

variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Menurut 

Ghozali (2016) skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar yang 

tidak dapat dirubah. 
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3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba 

merupakan perubahan laba yang meningkat tiap tahunnya dibandingkan periode 

sebelumnya sebagai penanda bahwa perusahaan memiliki kinerja yang efisien dan 

efektif. Pertumbuhan laba dapat diukur dengan mengurangkan laba bersih tahun 

ini dengan laba bersih tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba bersih 

tahun sebelumnya. Menurut Safitri (2016) pertumbuhan laba dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

 

 

3.3.2 DTA (Debt to Total Asset) 

Debt to total asset dapat dihitung dengan cara membagi total utang perusahaan 

dengan total aset perusahaan. Sehingga rasio ini adalah sebuah rasio yang dapat 

menggambarkan seberapa banyak jumlah aset yang didapatkan perusahaan 

dengan menggunakan utang. Debt to total asset ratio dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Weygandt, et.al., 2015): 

 

Keterangan:  

DTA  = rasio utang dan total aset 
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Total debt = jumlah total atas seluruh utang perusahaan, baik utang jangka 

   panjang maupun jangka pendek 

Total asset = jumlah total aset perusahaan, baik aset lancar maupun aset tidak 

   lancar 

 

3.3.3 DER (Debt to Equity Ratio) 

Debt to equity ratio dapat dihitung dengan cara membagi total utang perusahaan 

dengan total ekuitas perusahaan. Sehingga rasio ini adalah sebuah rasio yang 

dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat 

diketahui proporsi pendanaan yang diperoleh perusahaan baik dari utang maupun 

modal sendiri. Debt to equity ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus 

(Gitman dan Zuter, 2015): 

 

Keterangan:  

DER  = rasio utang dan ekuitas 

Total debt = jumlah total atas seluruh utang perusahaan, baik utang jangka 

   panjang maupun jangka pendek. 

Total equity = jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan. 
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3.3.4 Inventory Turnover (ITO) 

Inventory turnover dapat dihitung dengan membagi beban pokok penjualan 

dengan rata-rata persediaan perusahaan. Sehingga rasio ini adalah rasio yang 

dapat menggambarkan seberapa cepat perputaran persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan, atau dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa cepat 

persediaan barang perusahaan terjual. Inventory turnover dapat diukur dengan 

menggunakan rumus (Weygandt, et.al., 2015): 

 

Keterangan: 

ITO   = rasio perputaran persediaan 

Cost of goods sold = harga pokok persediaan 

Average inventory = rata-rata persediaan 

Menurut Weygandt, et.al. (2015) average inventory diukur dengan 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

Average inventory = rata-rata persediaan 

Persediaan tahun t = persediaan pada tahun t 

Persediaan tahun t-1 = persediaan pada tahun sebelum tahun t 
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3.3.5 Current Ratio (CR) 

Current ratio dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar perusahaan dengan 

utang lancar perusahaan. Sehingga current ratio adalah rasio yang dapat 

menggambarkan likuiditas perusahaan atau dengan kata lain rasio ini mengukur 

kemampuan aset lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Current 

ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus (Weygandt, et.al., 2015): 

 

Keterangan: 

CR   = rasio lancar 

Current asset  = total aset lancar yang dimiliki perusahaan 

Current liabilities = total kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan 

 

3.3.6 Perbedaan Permanen 

Perbedaan permanen adalah perbedaan laba menurut akuntansi dan fiskal yang 

timbul akibat perbedaan antara standar akuntansi dan aturan perpajakan dalam 

mengakui beban dan penghasilan. Perbedaan permanen atau beda tetap terjadi 

karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi 

dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi 

namun tidak menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Perbedaan permanen dapat 

menyebabkan rugi fiskal yang kemudian dapat digunakan perusahaan sebagai 
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kompensasi kerugian fiskal yang dapat menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset 

pajak tangguhan merupakan komponen dari total aset. Sehingga perbedaan 

permanen memberikan kontribusi terhadap total aset perusahaan. Maka perbedaan 

permanen dapat diukur dengan membagi perbedaan permanen dengan total aset. 

Menurut Daniati (2013) perbedaan permanen dapat diukur dengan menggunakan 

rumus: 

 

Keterangan: 

PP   = perbedaan permanen perusahaan 

Perbedaan permanen = jumlah perbedaan permanen yang terdapat pada laporan 

   keuangan 

Total asset  = total aset perusahaan 

 

3.3.7 Perbedaan Temporer 

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah laba komersial dan laba 

akuntansi yang timbul karena adanya perbedaan pengakuan waktu dan metode 

antara standar akuntansi dan aturan perpajakan. Artinya, secara keseluruhan beban 

atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, akan tetapi 

jumlah pendapatan atau beban tersebut diakui dalam jumlah alokasi yang berbeda 

setiap tahunnya. Menurut Daniati (2013) perbedaan temporer dapat dihitung 

dengan cara membagi perbedaan temporer dengan total aset. Rumus perbedaan 
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temporer ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh perbedaan temporer dalam 

total aset perusahaan. Hal ini dikarenakan perbedaan temporer akibat rekonsiliasi 

fiskal dapat menyebabkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan merupakan 

salah satu komponen total aset. Jadi dapat disimpulkan perbedaan temporer dapat 

memberikan kontribusi terhadap total aset perusahaan. Sehingga perbedaan 

temporer dapat diukur dengan menggunakan rumus (Daniati, 2013): 

 

Keterangan: 

PT    = perbedaan temporer perusahaan 

Perbedaan temporer = jumlah perbedaan permanen yang terdapat pada 

   laporan keuangan 

Total asset = total aset perusahaan 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

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

dalam Sekaran dan Bougie (2013) merupakan informasi yang diperoleh dari 

sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan ritel dan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 sampai 2015 secara 

berturut-turut. Data sekunder yang diperlukan ini diperoleh dari www.idx.co.id 
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yang merupakan situs resmi yang mencantumkan laporan keuangan perusahaan-

perusahaan go public. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah seluruh kelompok dari orang, kejadian, atau benda apapun yang 

menarik peneliti untuk diselidiki (Sekaran dan Bougie, 2013). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan ritel dan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 sampai 2015. 

Sampel adalah bagian dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2013). Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 

sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dimana 

informasi yang dibutuhkan dikumpulkan dari kelompok yang spesifik dalam 

perhitungan rasio. Kriteria perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan ritel dan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

2014-2015 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan ritel dan manufaktur yang berturut-turut melaporkan laporan 

keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2014-2015. 

3. Perusahaan yang memiliki tanggal tutup buku 31 Desember.  

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya secara berturut-turut. 

5. Perusahaan ritel dan manufaktur yang memperoleh laba selama periode 

2013-2015 secara berturut-turut. 

Pengaruh Rasio.., Davin Valerian, FB UNM, 2017



71 
 

6. Perusahaan ritel dan manufaktur yang mengalami pertumbuhan laba 

selama periode 2014-2015 secara berturut-turut. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik 

deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

minimum, sum, range. 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov, 

caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian dalam penelitian 

yaitu: 

Hipotesis Nol (Ho)  : data terdistribusi secara normal 

Hipotesis Alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal 

       Dalam pengambilan keputusan untuk uji normalitas ini yaitu: 

a. Jika probabilitas signifikansi ≤ 0.05, maka hipotesis nol ditolak atau data 

tidak terdistribusi secara normal. 
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b. Jika probabilitas signifikansi ≥ 0.05, maka hipotesis nol diterima atau data 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik merupakan salah satu teknik analisis data. Uji ini 

dilakukan sebelum hipotesis diuji. Dalam penelitian ini terdapat 3 uji asumsi 

klasik yang dilakukan, yaitu uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi (Ghozali, 2016). 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka vairabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). 

       Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi adalah dengan melihat dari nilai tolerance dan lawannya variance 

inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016). 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas 

atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual yang telah di-studenized (Ghozali, 2016). 

Dasar analisisnya menurut Ghozali (2016) adalah: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

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

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 
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observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2016). 

Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi 

digunakan uji run test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik 

dapat pula 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). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah (Ghozali, 2016): 

Hipotesis Nol (Ho)  : tidak terdapat autokorelasi 

Hipotesis Alternatif (HA) : terdapat autokorelasi 

       Dalam pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi ini yaitu: 

a. Jika probabilitas signifikansi ≤ 0.05, maka hipotesis nol ditolak atau 

terdapat autokorelasi. 

b. Jika probabilitas signifikansi ≥ 0.05, maka hipotesis nol diterima atau tidak 

terdapat autokorelasi (Ghozali, 2016). 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

karena memiliki lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini adalah: 

PL = α + β1DTA + β2DER + β3ITO + β4CR + β5PP + β6PT + e 
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Keterangan: 

a) PL   = Pertumbuhan Laba 

b) α   = konstanta 

c) β1, β2, β3, β4, β5, β6  = koefisien variabel independen  

d) DTA   = Debt to Total Asset 

e) DER   = Debt to Equity Ratio 

f) ITO   = Inventory Turnover 

g) CR   = Current Ratio 

h) PP   = Perbedaan Permanen 

i) PT   = Perbedaan Temporer 

j) e   = Standard Error 

 

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai R menunjukkan koefisien korelasi, yaitu mengukur kekuatan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi 

antara -1 dan +1. Tanda minus (-) menunjukkan bahwa variabel independen 

memiliki hubungan negatif dengan variabel dependen. Tanda positif (+) 

menunjukkan bahwa variabel independen memiliki hubungan positif dengan 

variabel dependen. Berikut merupakan tabel untuk mengetahui hubungan kuat 

dan lemah antara variabel independen dengan variabel dependen: 
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Tabel 3.1  

Tabel Koefisien Korelasi (R) 
 

Klasifikasi Hubungan 

0 sampai +0,5 Lemah 

-0,5 sampai 0 Lemah 

+0,5 sampai + 1 Kuat 

-1 sampai -0,5 Kuat 

Sumber: Lind, Marchal, dan Wathen (2015) 

 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, 

dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model 

regresi terbaik (Ghozali, 2016). 

 

3.6.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F mempunyai tingkat 
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signifikansi α = 0,05. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

statistik F adalah jika nilai signifikansi F (p-value) 0,05, maka hipotesis alternatif 

diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada  

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima semua hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak 

dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila 

nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima Ha (Ghozali, 2016). 

 

3.6.7 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji 

statistik t mempunyai nilai signifikansi α = 0,05. Kriteria pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) 0,05, 

maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variablel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Cara melakukan 

uji t adalah sebagai berikut: 

a. Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat 

Pengaruh Rasio.., Davin Valerian, FB UNM, 2017



78 
 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 

kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 

2016). 
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