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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menghasilkan 

penelitian dalam bentuk angka. Pendekatan kuantitatif bisa didefinisikan 

sebagai bentuk metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 

Penelitian ini menekankan pada penguraian tentang perhitungan rasio 

keuangan atas laporan keuangan dan pengujian teori-teori melalui 

pengukuruan variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan prosedur statistik. Teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.43 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian 

asosiatif mempunyai tingkatan tertinggi bila dibandingkan dengan 

penelitian deskriptif komparatif. Dengan penelitian asosiatif ini maka akan 

dapat dibangun teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan 

                                                           
43 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alpabeta,2010),hlm. 14 
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mengontrol suatu gejala.44 Sedangkan analisis pendekatan yang 

digunakan yaitu analisis asosiatif. Analisis asosiatif merupakan bentuk 

analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya  hubungan   keberadaan   

variabel   dari   dua   kelompok   data atau lebih.45 

Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) yang 

meliputi perubahan laba, arus kas operasional dan hutang (leverage) dan 

variabel dependen yaitu kesulitan kondisi keuangan (financial distress). 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.46 Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan (annual 

report). Jumlah populasi sebanyak 32 perusahaan. (www.idx.co.id) 

2. Sampling Penelitian 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut47. Dalam penelitian ini sampel ditentukan secara 

puposive sampling. Purposive sampling merupakan sebuah cara untuk 

                                                           
44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 

2016), hlm. 11  
45 Syofian siregar, Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi PerbandinganPerhitungan 

Manual dan SPSS, (Jakarta:Kencana,2013), hlm.11. 
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta,2016), hlm.113 
47 Ibid., hlm. 116 
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mendapatkan sampel dengan memilih sampel diantara populasi sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Sampel dipilih sesuai dengan 

kriteri-kriteria yang sudah ditentukan, diantaranya adalah :  

a. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. 

b. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

menyampaikan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 

2018-2020. 

c. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

menerbitkan laporan tahunan (annual report) periode 2018-2020. 

3. Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan sebagian dari sebuah subject dalam populasi 

yang sedang diteliti yang sudah tentu mampu secara representative 

dapat mewakili populasinya.48 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

menerbitkan laporan tahunan (annual report) periode 2018-2020 dan 

memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan 

yang dijadikan sampel selama periode penelitian tahun 2018-2020 

adalah sebanyak 25 perusahaan. 

 

                                                           
48Ismail Nurdian, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 

2019), hlm.95 
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Tabel 3.1 

Sample Perusahaan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sumber : www.idx.co.id 

C. Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukurannya 

1. Sumber Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder merupakan data yang berisi variabel-variabel yang telah 

dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain. Sumber data sekunder 

bisa didapatkan dari dalam suatu perusahaan, berbagai sumber 

internet, perpustakaan umum. 

2. Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat, nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

Nama Perusahaan Kode Emiten 

PT. Akasha Wira Internasional Tbk ADES 

PT. FKS Food Sejahtera Tbk AISA 

PT Tri Banyan Tirta Tbk ALTO 

PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk BTEK 

PT. Budi Starch & Sweetener Tbk BUDI 

PT. Campina Ice Cream Industry Tbk CAMP 

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk CEKA 

PT. Sariguna Primatirta Tbk CLEO 

PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk COCO 

PT. Delta Djakarta Tbk DLTA 

PT. Sentra Food Indonesia Tbk FOOD 

PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk GOOD 

PT. Buyung Poetra Sembada Tbk HOKI 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICPB 

PT. Inti Agri Resources Tbk IIKP 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

PT. Mayora Indah Tbk MYOR 

PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk PANI 

PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk PCAR 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 

PT. Sekar Laut Tbk SKLT 

PT. Siantar Top Tbk STTP 

PT. Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 

PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk ULTJ 

http://www.idx.co.id/
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan Variabel adalah suatu kuantitas 

homogen yang nilainya dapat berubah pada setiap waktu yang 

berbeda. Variabel dalam penelitian ini meliputi :   

a. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X) 

Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (terikat)49. Variabel 

Independen dalam penelitian ini meliputi Perubahan Laba, 

Arus Kas Operasional dan Hutang (Leverage). 

b. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel independen (bebas)50. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian yaitu Kesulitan Kondisi Keuangan 

(Financial Distress) pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Makanan dan Minuman yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala pengukuran rasio. Skala pengkuran rasio merupakan 

skala pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak dan mempunyai 

                                                           
49 Ibid., hlm. 59 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta,2016), hlm.59 
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jarak yang sama. Dengan demikian, data berskala rasio adalah data 

yang diperoleh dengan cara pengukuran dimana jarak dua titik pada 

skala sudah diketahui.51 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Diolah Peneliti  

D. Tekhnik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan 

setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan 

menjelaskan tentan dukungan literature pada aspek penelitian yang 

diamati.52 Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, teknik 

pengumpulan data sekunder adalah sebagai berikut : 

a. Observasi (Pengamatan) 

                                                           
51 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 99 

 
52Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data,(Yogyakarta: 

CV.Andi Offset, 2018), hal 31. 

 

No Variabel Indikator  Definisi  

1 
Financial 

Distress 

Z = 0,717 T1  + 0,84f7 T2 

+ 3,107 T3 + 0,420 T4 + 

0,998 T5 

 

Untuk mengetahui perusahaan 

tersebut mengalami kesulitan 

keuangan atau tidak 

2 

Perubahan 

Laba 

 

Laba (t) − Laba (t − 1)

Laba (t − 1)
 

Merupakan perbandinga  antara 

laba yang diperoleh perusahaan 

pada tahun bersangkutan  terhadap 

tahun sebelumnya 

3 

Arus Kas 

Operasional 

 

Arus Kas Operasi 

Kewajiban Lancar
 

Perbedaan antara laba penjualan 

dan beban operasi kas, setelah 

pajak atas pendapatan operasi 

4 

Hutang 

(Leverage) 

 

Total Hutang 

Total Aktiva
 

Kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang.  
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Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Oberservasi merupakan pengamatan terhadap objek penelitian yang 

bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi tidak langsung. 

b. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat 

data dari dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Data berupa laporan keuangan  yang diterbitkan 

setiap tahun di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 sampai 

dengan 2020. 

E. Teknis Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel residual yang diteliti berdistribusi normal 

atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sejumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengfan analisis grafik dan uji 

statistik. Untuk menguji apaklah data berdistribusi normal atau 

tidak dilakukan uji statistic Kolmogorov-Smirnov Test. Residual 
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berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05.53 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik, yaitu 

salah satu termudah untuk menilai normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekat distribusi normal. 

Adapaun distribusi normal akan membentuk satu garis lurus yang 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya 

2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik pada data primer ini, maka peneliti melakukan 

dengan uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas 

a. Multikolineritas  

Uji multikolineritas diperlukan untuk mengetahui 

ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan 

dengan variabel independen lain dalam suatu model. 

Artinya, uji ini melihat adakah hubungan linear antara 

variabel dependen dan independen pada sebuah regresi. 

Deteksi multikolineritas pada suatu model dapat dilihat dari 

beberapa hal : Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

tidak lebih dari nilai 10 dan nilai Tolerancetidak kurang 

dari 0.1, maka model dapat dikatakan terbebas dari 

                                                           
53 Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam SPSS”, ( Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 160-165 
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multikolineritas VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka 

Tolerance =1/10=0.1. semakin tinggi VIF maa semakin 

rendah Tolerance; Jika nilai koefisien korelasi antara 

masing-masing variabel independen kurang dari 0.7, maka 

model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik 

multikolineritas. Jika lebih dari 0.7 maka diasumsikan 

terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel 

indepedenden sehingga terjadi multikolineritas; Jika nilai 

koefisien determinan, baik dilihat dari R2 maupun R-Square 

dalam 0.60 namun tidak ada variabel independen yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen, maka model 

terkena multikolineritas. 

b. Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas 

menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas 

signifikansinya, jika nilai signifikansinya diatas tingkat 

kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak 
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mengandung adanya heteroskedastisitas.54 Cara mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. 

Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model 

linear berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika : 

1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau 

disekitar angka 0 (Nol). 

2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau 

di bawah saja. 

3) Penyebaran titik-titik data yang di peroleh tidak 

boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali.  

4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

3. Regresi Linear Berganda  

Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara 

satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi 

disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan variabel 

yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel 

independen. Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan 

lebih dari satu variabel independen disebut regresi berganda. 

Persamaan dari regresi berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

                                                           
54 Ibid., hlm.139 
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Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan :  

Y : Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

a : Konstanta 

β1 : koefisien regresi variabel Perubahan Laba 

β2 : koefisien regresi variabel Arus Kas Operasional 

β3 : koefisien regresi variabel hutang (leverage) 

X1 : Perubahan Laba  

X2 : Arus Kas Operasional 

X3 : Hutang (leverage) 

e : Faktor penggangu (error) 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Secara Simultan(Uji f) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel independensecara simultan (bersama-sama) terhadap 

variabel dependen. Untuk mengetahuivariabel-variabel independen 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen,dilakukan 

dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. dengan 

tingkatsignifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value> 

derajat keyakinan (0,05) maka H1 dan H2 ditolak. Artinya 

variabel independen secara bersama- sama tidakmempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan,begitupun 

sebaliknya.Demikian juga untuk F hitung dan F tabel. Jika F hitung 

> F tabel maka H1 danH2 diterima. Artinya variabel independen 
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secara bersama-sama mempengaruhivariabel dependen secara 

signifikan, begitu pula sebaliknya.55 

 

b. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing 

variableindependen secara individual terhadap variable dependen. 

Untuk mengetahui adatidaknya pengaruh masing masing variabel 

independen secara individual terhadapvariabel dependen, 

dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom 

Sig.masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan 

yang digunakan0,05. Jika p-value > derajat keyakinan (0,05) maka 

H1 dan H2 ditolak. Artinyatidak ada pengaruh signifikan dari 

variabel independen secara individual terhadapvariabel dependen, 

begitupun sebaliknya. Demikian juga untuk membandingkan 

thitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka H1 dan H2 

diterima. Artinyaada pengaruh signifikan dari variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen, begitupun 

sebaliknya.56 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa 

besar variabelvariabel independen secara bersama mampu 

memberikan penjelasan mengenaivariabel dependen dimana nilai 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm. 51 
56 Ibid., hlm.70 
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R2 berkisar antara 0 sampai 1(0≤R2≤1). Semakin besar nilai R2, 

maka semakin besar variasi variabel dependen yang 

dapatdijelaskan oleh variasi variabel – variabel independen. 

Sebaliknya jika R2 kecil,maka akan semakin kecil variasi   variabel   

dependen    yang    dapat    dijelaskan    oleh variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


