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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian dasar (Basic Research) bertujuan untuk menguji hipotesis 

mengenai ada atau tidaknya pengaruh antar variabel lainnya yaitu CCC, ACP, AIP, 

NTC, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan FATA terhadap variabel ROA 

(Profitabilitas). 

Berdasarkan karakteristik masalah penelitian ini dapat dikatakan penelitian 

kausal komparatif (Causal Comparative Research) dimana penelitian ini meneliti 

hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yaitu  pengaruh antara CCC, 

ACP, AIP, NTC, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan FATA terhadap variabel 

dependen yaitu ROA (Profitabilitas). 

Jika ditinjau dari jenis data, yang disebut sebagai penelitian historis adalah  

penelitian yang termasuk penelitian arsip. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

data-data eksternal laporan keuangan masa lalu perusahaan yang telah terdaftar dan 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (Indriantoro & Supomo, 2013). 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Objek penelitian  

perusahaan ini adalah perusahaan LQ45. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
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ialah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel secara tidak acak, dimana 

terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ada di dalam 

populasi untuk dijadikan sebagai sampel dengan pertimbangan tertentu (Indriantoro 

& Supomo, 2013). 

Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang bersangkutan telah menerbitkan laporan keuangan secara publik 

dan terdaftar di BEI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang merupakan 

perusahaan indeks LQ45. 

2. Perusahaan memiliki data laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 

Desember. 

3. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. 

4. Perusahaan menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian, berupa Working 

Capital, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan FATA. 

Data yang diteliti merupakan gabungan dari cross sectional dan time series, 

cross sectional merupakan suatu studi untuk mengetahui hubungan komparatif 

beberapa subjek yang diteliti. Horison waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi time series yang lebih ditekankan pada data penelitian berupa data 

rentetan waktu (Indriantoro & Supomo, 2011). 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
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hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Variabel independen yaitu Cash Conversion 

Cycle, Average Collection period, Average Inventory Period, dan Net Trade Cycle, 

Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan Financial Asset to Total Assets. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa profitabilitas. Dimana 

profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memaksimalkan suatu 

laba dalam periode tertentu. Variabel profitabilitas ini diukur dengan menggunakan 

return on assets (ROA). ROA adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan assets yang tersedia. Semakin tinggi 

ROA sebuah perusahaan maka akan semakin baik. 

Return on assets (ROA) dapat dihitung dengan rumus berikut: 

ROA= 
NT 

 TA 
Sumber: Evci dan Sak (2018). 

Dimana : 

NT = Net Profit 

TA = Total Assets 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau 

dependen variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.3.2.1 Cash Conversion Cycle 

 Cash Conversion Cycle adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola 

modal kerja yang selalu berubah dimana sebagai waktu dalam satuan hari yang 

diperlukan untuk mendapatkan kas dari hasil operasional perusahaan. 

CCC  ACP+AIP-APP 

Sumber: Evci dan Sak (2018). 

Dimana : 

CCC = Cash Conversion Cycle 

ACP = Average Collection Period 

AIP     = Average Inventory Period 

APP    = Average Payment Period 

 Cash Conversion Cycle berkaitan erat dengan kebutuhan permodalan untuk 

perusahaan. Semakin kecil angka Cash Conversion Cycle maka akan semakin baik 

karena akan semakin kecil pula pembiayaan modal kerja perusahaan.  

Beberapa hal yang dapat memperkecil angka Cash Conversion Cycle yaitu : 

1. Jika perusahaan dapat mempersingkat periode konversi persediaan, ini pun dapat 

menurunkan kebutuhan permodalan.  
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2. Jika perusahaan dapat lebih cepat menagih piutangnya, maka dapat menurunkan 

kebutuhan permodalan.  

3.3.2.2 Average Collection Period 

 Average Collection Period merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mengumpulkan rata-rata piutang dari pelanggan sesuai periode dengan mengubah 

piutang menjadi pendapatan bersih. Apabila piutang usaha meningkat dari tahun 

ketahun ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam mengelola kewajiban pada 

perusahaan. 

ACP= 
AR 

X 365 
NS 

   
Sumber: Vahid et al. (2012). 

Dimana : 

ACP = Average Collection Period 

A/R     = Account Receivable 

N/S     = Net Sales 

3.3.2.3 Average Inventory Period 

 Variabel ini dihitung dengan rata-rata tahunan persediaan tahun itu kemudian 

dibagi dengan harga pokok penjualan tahun itu juga. Jika terjadi keterlambatan 

penyimpanan perusahaan itu dikarenakan kenaikan persediaan sehingga apabila 

semakin tinggi nilai average inventory period yang belum terjual maka semakin 

tinggi biaya persediaan dan mengakibatkan profitabilitas menurun. 
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AIP= 
INV 

X 365 
COGS 

Sumber: Vahid et al. (2012). 

Dimana : 

AIP = Average Inventory Payable 

INV     = Inventory Turnover 

COGS = Cost of Goods Sold 

3.3.2.4  Net Trade Cycle 

 NTC merupakan kemampuan perusahaan membuat barang yang dibeli dapat 

dijual kembali atau menghitung jumlah penjualan yang harus dibiayai perusahaan, 

dapat dihitung melalui rata-rata jumlah piutang, persediaan, akhir penjualan, hutang 

usaha dan pembelian. Apabila nilai dari variabel ini semakin pendek maka arus kas 

akan meningkat dan perusahaan lebih efisien untuk working capital sehingga 

mengakibatkan kinerja perusahaan membaik. 

NTC= ACP + 
INV 

X 365 - 
A/P 

X 365 
NS Purchases 

Sumber: Vahid et al. (2012). 

Dimana : 

ACP = Average Collection Payable 

INV     = Inventory Turnover 

NS       = Net Sales 

A/P     = Account Payable 
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3.3.2.5  Liquidity (Current Ratio) 

Variabel ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangan dimana Current Ratio sebagai alat ukurnya, apabila Current Ratio tinggi 

maka baik posisi kreditor dikarenakan hutang perusahaan akan dibayar sesuai waktu 

yang telah ditentukan sehingga perusahaan besar dapat memperoleh modal dengan 

lebih mudah, karena rasio keuangan perusahaan dan manajemen modal kerja 

dipengaruhi oleh Current Ratio (Rasio Lancar). Current Ratio mempunyai pengaruh 

positif terhadap profitabilitas, karena itu sebuah perusahaan besar dapat memperoleh 

nilai kekayaan lancar karena perusahaan besar dapat mengakses hutang jangka 

pendek. Dengan kemudahan tersebut, maka perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas 

dan kemampuan untuk mendapatkan dana. Likuiditas dari suatu perusahaan 

menunjukkan sejauh mana perusahaan akan memenuhi kewajibannya pada jangka 

pendek. Penelitian ini menggunakan current ratio sebagai ukuran likuiditas 

perusahaan. 

Liquidity (C/R)= 
CA 

CL 

Sumber: Vahid et al. (2012). 

Dimana : 

C/R    = Current Ratio 

CA     = Current Asset 

CL      = Current Liabilities 
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3.3.2.6  Leverage 

 Leverage  merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva 

atau dana yang mempunyai beban tetap seperti hutang atau saham istimewa dalam 

memaksimalkan kekayaan perusahaan sehingga dapat dihitung dengan jumlah hutang 

yang dibayarkan oleh aset. Jika nilai leverage meningkat maka profitabilitas suatu 

perusahaan menurun dimana laba yang tinggi menggunakan hutang yang relative 

sedikit sehingga cendrung menggunakan dana internal.  

LEV / TD= 
TL 
TA 

Sumber: Vahid et al. (2012). 

Dimana : 

LEV   = Leverage 

TD      = Total Debt 

TL       = Total Liabilities 

TA      = Total Assets 

3.3.2.7  Growth  

 Growth menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkat pertumbuhan 

penjualan relatif berdasarkan persentase melalui periode dan mempertahankan posisi 

ekonominya semakin menurun nilai dari pertumbuhan penjualan maka profit yang 

didapatkan perusahaan semakin menurun dikarenakan profit mempengaruhi 

penjualan, jadi diharapkan pertumbuhan suatu perusahaan meningkat agar dapat 

meningkatkan profit dalam perusahaan. 
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Growth= 
Current Year n.sales - Last Year n.sales 

Last Years n.sales 
Sumber: Vahid et al. (2012). 

3.3.2.8 Size 

 Logarithm Natural of Sales kemampuan perusahaan dalam menentukan skala 

perusahaannya dimana semakin besar suatu perusahaan akan semakin mudah untuk 

mengakses pasar dan memperoleh sumber pendanaan ekternal dan laba suatu 

perusahaan akan semakin meningkat dikarenakan nilai skalanya semakin tinggi. 

Size= Ln sales 
 Sumber: Vahid et al. (2012). 

3.3.2.9 Financial Assets to Total Assets 

 FATA merupakan kemampuan perusahaan melihat investasi jangka panjang 

dan jangka pendek dalam deposito, saham dan tagihan pertukaran perusahaan yang 

dianggap sebagai aset keuangan, apabila nilai dari variabel ini semakin meningkat 

maka perusahaan mendapatkan hasil yang diinginkan yakni adalah profit. 

 

 

Sumber: Nzioki et al. (2013). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data penelitian ini merupakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan sengaja sesuai dengan 

persyaratan dari sampel yang diperlukan. Data tersebut berupa laporan keuangan 

FATA= 
Fixed Financial Assets 

Total Assets 
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tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang hanya diambil 45 

perusahaan yang masuk kedalam LQ45. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan dari tahun 2012 sampai 2016 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari situs resmi 

http://www.idx.co.id. 

 Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan 

dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, dan jurnal 

maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian 

ini, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data 

dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

ataupun dengan menggunakan dalam statistik deskripsi berupa rata-rata, nilai 

maksimum dan minimum serta standar deviasi, Standar deviasi digunakan untuk 

menentukan berapa kesenjangan atau variasi data yang diperoleh dalam suatu 

penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini melibatkan studi regresi berganda (Multiple regression), yaitu 

studi untuk mempelajari bagaimana hubungan pengaruh antara satu variabel 

dependen dengan beberapa variabel terhadap variabel yang lain. Variabel bebas yang 

mempengaruhi variabel tergantung atau tidak bebas. Variabel bebas disebut variabel 

independen, sedangkan variabel tergantung atau tidak bebas disebut variabel 

Jessi Christiyani, Analisis Pengaruh Working Capital, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan Financial Asset To Total 
Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan LQ45, 2018 
UIB Repository ©2018 



49 
 

 
Universitas Internasional Batam 

dependen. Analisis regresi panel bersifat robust terhadap pelanggaran asumsi klasik 

sehingga tidak membutuhkan asumsi klasik (Indriantoro & Supomo, 2013). 

 Keberhasilan data dikumpulkan berdasarkan proses menggunakan aplikasi 

perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Science) untuk memberikan 

hubungan gambaran data yang jelas (Indriantoro & Supomo, 2013). 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang mendasar untuk 

menggambarkan keadaan data secara umum. Menurut (Indriantoro & Supomo, 2013) 

analisis statistic descriptive memberikan gambaran atau deksripsi mengenai suatu 

data, yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standard deviation, varian, nilai 

maximum, dan nilai minimum. 

3.5.2 Uji Outlier 

Uji Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang 

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada 

empat penyebab timbulnya data outlier, yaitu: 

1. Kesalahan dalam menginput data. 

2. Gagal mespesifikasi adanya missing value dalam program komputer. 

3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel. 

4. Outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari 

variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi 

normal. 
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Apabila data yang didapat setelah melakukan uji outlier ternyata di luar 

batasan dari 2,056 ataupun -2,056 maka data tersebut dikatakan data menyimpang 

(outlier) dengan demikian data tersebut tidak diikut sertakan untuk pengujian 

selanjutnya (Sincich, 2011). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidak 

signifikan pengaruh masing-masing variabel independent terhadap dependent yang 

dimana uji ini terdiri dari Normalitas, Multikolinearitas, Autokolerasi, dan 

Heteroskedastisitas. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

 Uji dari Normalitas bertujuan untuk mengetahui hasil dari variabel terikat dan 

variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak yang dimana uji ini 

menggunakan normal probability plot graffic, distribusi dikatakan data normal atau 

mendekati normal maka disebut sebagai model regresi baik dengan syarat normalitas 

data tersebar di area garis distribusi berbentuk diagonal (Ghozali, 2014). 

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji dari Multikolinieritas ini memiliki tujuan yaitu menguji sebuah model 

regresi yang menentukan korelasi antar variabel independen sehingga terjadi korelasi 

berarti terdapat multikolinieritas jadi model yang baik seharusnya tidak mengalami 

korelasi dimana nilai VIF (Variance Inflation Factor) dibawah angka 10 

(Ghozali,2014). 
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3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

 Uji ini menyatakan bahwa apabila masalah timbul jika korelasi berada pada 

korelasi linear antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan 

pengganggu periode t-1 (sebelumnya) (Santoso, 2014). 

 Ketentuan menurut Santoso (2012) dalam menentukan masalah autokorelasi 

dengan menggunakan Durbin-Watson sebagai berikut: 

1. Bila terjadi positif pada autokorelasi artinya angka D.W berada dibawah -2. 

2. Bila tidak terjadi autokorelasi artinya angka D.W berada di bawah -2 sampai 

2. 

3. Bila terjadi negatif pada autokorelasi artinya angka D.W berada diatas 2. 

3.5.3.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji ini untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan variance dari nilai residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila terjadi ketetapan pada variance 

maka disebut homokedastisitas dan sebaliknya jika berbeda maka heterokedastisitas 

(Ghozali,2014). 

Uji ini dilihat dari grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

diprediksi dari sumbu Y dan sumbu X yang telah di studentized sehingga dianalisis 

sebagai berikut:  

1. Bila tidak ada pola yang jelas dengan titik yang menyebar diatas / dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak dapat dikatakan heterokedastisitas. 

2. Bila pola yang menyebar, bergelombang, seperti titik yang membentuk 

pola tertentu dan teratur maka  dapat dikatakan heterokedastisitas. 
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3.5.4 Uji Hipotesis 

Hasil dari uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan program SPSS versi 21. 

Hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda. 

Penelitian menggunakan regresi berganda karena data dalam penelitian ini 

mempunyai variabel independen lebih dari satu dan dianalisis secara bersama. 

Analisis penelitian ini bertujuan untuk memprediksi tingkat pengaruh dari variabel 

CCC, ACP, AIP, NTC, Liquidity, Leverage, Growth, Size, dan FATA terhadap 

variabel dependen berupa profitabilitas. 

3.5.4.1 Uji F 

Uji F atau Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2014). 

3.5.4.2 Uji t 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Apabila nilai probabilitas signifikansi <0,05, maka suatu variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen  (Ghozali, 2014). 
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3.5.4.3 Uji Goodness of fit model/Adjusted R2 

 Uji Goodness of fit model/Adjusted R2 dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan seberapa besar persentase variasi variabel bebas (independen) pada 

model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat atau 

dependen. 

 Nilai Goodness of fit model/Adjusted R2 adalah antara nol dan satu. Nilai 

Goodness of fit model/Adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien 

determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka 

variabel independen berpengaruh sigifikan terhadap variabel dependen. Dengan 

menggunakan model ini, maka kesalahan data diusahakan minimum sehingga 

Goodness of fit model/Adjusted R2 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih 

mendekati keadaan yang sebenarnya (Ghozali, 2014). 

 Adapun persamaan model regresi yang digunakan untuk menganalisis 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y =  a + b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7+ b8X8 + b9X9 + e 

Dimana: 

Y = Profitability 

X1 = Cash Conversion Cycle 

X2 = Average Collection Period 

X3 = Average Inventory Period 
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X4 = Net Trade Cycle 

X5 = Liquidity (Current Ratio) 

X6 = Financial leverage (Debt Ratio) 

 X7 = Firm Size (LOG of Sales) 

X8 = Growth 

X9 = Financial asset ratio (FATA) 

a = Konstanta 

b = Koefisien beta 

e = Standar Error 
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