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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1       Jenis Penelitian 

4.1.1    Jenis Studi  

Studi eksplanatori adalah studi yang ditujukan untuk menggambarkan 

hubungan, pengaruhnya antara variabel predisi atau predictor terhadap variabel 

yang diprediksi atau lazim dinyatakan variabel penyebab dan variabel akibat. Sifat 

studi eksplanatori adalah studi asosiatif, artinya penelitian dengan sifat asosiatif 

terdiri dari sedikitnya dua variabel. Banyaknya variabel penyebab terhadap 

variabel akibat tidak dipermasalahkan dalam studi eksplanatori, tetapi ditekankan 

pada hubungan asosiatif antara dua variabel. Sasaran dari studi eksplanatori 

adalah memperoleh kejelasan terdapat tidaknya hubungan asosiatif antara dua 

variabel, perbedaan signifikan antara variabel yang berasosiatif, besarnya 

kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. (Edison, 2019:86)  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis studi 

pada penelitian ini adalah studi eksplanatori. 

4.1.2    Jenis Investigasi 

Jenis investigasi pada penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Menurut 

Nuryaman dan Christina (2015:6), metode deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran tentang 

karakteristik tertentu (variabel tertentu) dari suatu subjek yang sedang menjadi 

perhatian dalam kegiatan penelitian tersebut. Menurut Edison (2019:89), 

verifikatif merupakan pemeriksaan dengan menggunakan rancangan hipotesis 

yang telah dikembangkan dari teori-teori dasar yang digunakan sebagaimana 

kerangka pikir dalam penelitian. 
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4.1.3    Dimensi Waktu 

Dilihat dari dimensi waktu, tipe data terdiri atas data: cross sectional dan 

time series. Data cross sectional adalah data satu saat dari sejumlah subjek yang 

diamati, data time series merupakan data runtut waktu (trend) dari suatu subjek 

yang diamati. (Nuryaman & Christina, 2015:82) 

Terdapat beberapa jenis data yang tersedia untuk dianalisis secara statistik 

antara lain data runtut waktu (time series), data silang waktu (cross-section) dan 

data panel yaitu gabungan antara data time series dan cross-section. Data panel 

sering disebut juga pooled data (pooling time series dan cross-section), 

micropanel data, longitudinal data, event history analysis, dan cohort analysis. 

Semua istilah ini mempunyai makna pergerakan sepanjang waktu dari unit cross-

sectional. (Ghozali dan Ratmono, 2013:231) 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

dimensi waktu, penelitian ini menggunakan data panel.  

4.1.4    Populasi dan Sampel Penelitian 

4.1.4.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah sekumpulan elemen atau sekumpulan individu 

yang memiliki ciri, sifat, karakteristik yang sama yang digunakan sebagai sumber 

data yang diolah dalam penelitian (Edison, 2019:113). Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Daftar populasi pada penelitian ini 

dapat silihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1: Daftar Populasi Penelitian 

No.  
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 AKSI Majapahit Inti Corpora Tbk. 

2 APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. 
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3 ASSA Adi Sarana Armada Tbk. 

4 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. 

5 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk. 

6 BIRD Blue Bird Tbk. 

7 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 

8 BTEL Bakrie Telecom Tbk. 

9 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 

10 CANI Capitol Nusantara  Indonesia Tbk. 

11 CASS Cardig Aero Services Tbk. 

12 CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

13 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 

14 CMPP Air Asia Indonesia Tbk. 

15 EXCL XL Axiata Tbk. 

16 FREN Smartfren Telecom Tbk. 

17 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

18 GOLD Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. 

19 HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 

20 IATA Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. 

21 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 

22 ISAT Indosat Tbk. 

23 JSMR Jasa Marga (Persero)  Tbk. 

24 KARW ICTSI Jasa Prima Tbk. 

25 LAPD Leyand International Tbk. 

26 LEAD Logindo Samudramakmur Tbk. 

27 LRNA Eka Sari Lorena Tranport Tbk. 

28 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 

29 META Nusantara Infrastructure Tbk. 

30 MIRA Mitra International Resources Tbk. 

31 NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 

32 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
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33 PTIS Indo Straits Tbk. 

34 RAJA Rukun Raharja Tbk. 

35 RIGS Rig Tenders Indonesia Tbk. 

36 SAFE Steady Safe Tbk. 

37 SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. 

38 SMDR Samudera Indonesia Tbk. 

39 SOCI Soechi Lines Tbk. 

40 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 

41 TAXI Express Transindo Utama Tbk. 

42 TBIG Tower Bersama Infastructure Tbk. 

43 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

44 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. 

45 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 

46 TPMA Trans Power Marine Tbk. 

47 TRAM Trada Alam Minera Tbk. 

48 WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tbk. 

49 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk. 

 

4.1.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono, 

2015:62) 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Pada dasarnya, teknik sampling dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling 

meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate 
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stratified random, dan area random. Non probability sampling meliputi sampling 

sistematis, sampling kuota, sampling aksidental/incidental, purposive sampling, 

sampling jenuh, dan snowball sampling. (Sugiyono, 2015:62) 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Sugiyono, 2015:63). Non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015:65). 

Berdasarkan uraian tersebut, teknik sampling yang dipilih ialah teknik non 

probability sampling karena penelitian ini tidak memberikan peluang yang sama 

bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian, jenis 

teknik non probality sampling yang dipilih ialah purposive sampling, karena 

proses pemilihan sampel menggunakan pertimbangan tertentu, hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sugiyono (2015:67), “Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel  dengan pertimbangan tertentu”. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 

1. Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap, jelas dan 

telah diaudit untuk periode 2015-2018. 

3. Perusahaan yang menghasilkan laba setiap tahunnya pada periode 2015-

2018. 

4. Sampel penelitian tidak memiliki data out lier. 

Tabel 4.2 

Proses Pemilihan Sampel 

No. Bahan Pertimbangan Jumlah 

1. Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018 

49 
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 Pelanggaran Kriteria:  

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang 

lengkap, jelas dan telah diaudit untuk periode 2015-2018 

(2) 

3. Perusahaan yang tidak menghasilkan laba setiap tahunnya 

pada periode 2015-2018 

(28) 

4. Terdapat data out lier (8) 

 Sampel yang digunakan 11 

Data out lier adalah data yang menunjukkan tidak normal, menyimpang 

dari logika data yang seharusnya, sehingga data menyimpang jauh dari 

sekumpulan data. Adanya data outlier akan berdampak penyimpangan dalam 

pengolahan data serta analisis data yang menyesatkan. (Edison, 2019:276) 

Setelah proses pemilihan sampel seperti yang diuraikan pada tabel 4.2, 

penulis mendapatkan sampel yang sesuai dengan pertimbangan yang diperlukan. 

Daftar sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3: Daftar Sampel Penelitian 

No.  
Kode 

Emiten 
Nama Emiten 

1 ASSA Adi Sarana Armada Tbk. 

2 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. 

3 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 

4 CASS Cardig Aero Services Tbk. 

5 HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 

6 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 

7 META Nusantara Infrastructure Tbk. 

8 NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 

9 SOCI Soechi Lines Tbk. 

10 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk. 

11 TPMA Trans Power Marine Tbk. 
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian berjumlah 11 perusahaan. Sementara itu, penelitian ini 

menggunakan data tahunan (annual) dengan periode pengamatan selama 4 tahun 

sehingga diperoleh data sebanyak 44 data. 

4.1.5    Tingkat Signifikan (Tingkat Error) 

Tingkat error yang ditetapkan yang ideal dalam penelitian bidang 

akuntansi dan manajemen sebesar 5% dan untuk ilmu sosial sebesar 10% (Edison, 

2019:209). Sesuai dengan uraian tersebut, tingkat error yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu di 

www.idx.co.id 

 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Juli sampai dengan Bulan 

November 2019. 

4.3       Data dan Sumber Data 

4.3.1    Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 

kuantitatif. Menurut Edison (2019:96), data sekunder merupakan data yang 

dikumpulkan berasal dari laporan yang telah diterbitkan atau telah dipublikasikan 

oleh lembaga, orgasnisasi, perusahaan berupa: laporan perusahaan, dokumen-

dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri, mas media, website, internet, 

dll. Menurut Sugiyono (2015:23), data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring).  

 

http://www.idx.co.id/
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4.3.2    Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2018. Data-data ini didapatkan dari situs resmi Bursa 

Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

4.4       Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

browsing dan mengunduh (download) laporan keuangan perusahaan yang 

diperlukan penulis bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya 

penulis mengumpulkan data terkait aset tetap, utang jangka pendek, dan laba 

bersih dari laporan keuangan yang telah diunduh tersebut. 

4.5       Instrumen Penelitian 

4.5.1    Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. 

Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antar 

individu satu dengan yang lainnya (Nuryaman & Christina, 2015:5). Objek 

penelitian adalah variabel-variabel yang diteliti (Edison, 2019:149). Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah aset tetap, utang jangka 

pendek dan laba bersih pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. 

4.5.2    Unit Analisis  

Unit analisis merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. Unit 

penelitian yang ditetapkan dalam penelitian berpengaruh pada data yang 

dikumpulkan serta ketepatan sasaran yang diteliti. (Edison, 2019:93) 

Unit analisis merujuk pada tingkat satuan data yang akan dikumpulkan 

selama penelitian berlangsung (Nuryaman & Christina, 2015:85). Unit analisis 

pada penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur, 

http://www.idx.co.id/
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utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dilaporkan 

secara berturut-turut untuk periode 2015-2018. 

4.5.3    Alat Olah Data 

Penelitian ini memerlukan beberapa alat untuk membantu penulis dalam 

mengolah data sehingga penulis dapat memperoleh hasil penelitian dan dapat 

menarik kesimpulan. Alat olah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

software Microsoft Excel 2010 dan Eviews 10. 

4.6       Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel merupakan suatu cara pengoperasian variabel 

sehingga diperoleh nilai dan gambaran secara nyata dari suatu variabel (Edison, 

2019:155). Variabel penelitian harus dioperasionalkan sehingga variabel 

penelitian dapat diukur. Karena variabel akan diukur, maka variabel penelitian 

harus dinyatakan dalam angka yang menunjukkan nilai tertentu (Edison, 

2019:169).  

Variabel penelitian adalah suatu karakteristik objek yang berubah atau 

suatu karakteristik yang keadaannya selalu berubah-ubah dan dapat diukur 

(Edison, 2019:64). Sesuai dengan judul penelitian, yakni Pengaruh Aset Tetap dan 

Utang Jangka Pendek Terhadap Laba Bersih, maka variabel penelitian dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel Independen  

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia seing disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2015:4). Dalam 

penelitian ini variabel yang menjadi variabel independen adalah aset tetap dan 

utang jangka pendek. 
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2. Variabel Dependen  

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2015:4). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah laba bersih. 

Tabel 4.4 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

1. Laba Bersih 

(Y) 

Laba neto diperoleh 

dengan mengurangi laba 

sebelum pajak 

penghasilan dengan pajak 

penghasilan (Kieso et.al, 

2018:194).  

Laba Bersih = Laba 

sebelum pajak 

penghasilan – pajak 

penghasilan 

Rasio 

2.  Aset Tetap 

(X1) 

Aset tetap adalah aset 

berwujud yang dimiliki 

untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan 

barang atau jasa, untuk 

disewakan kepada pihak 

lain, atau untuk tujuan 

administrative; dan 

diharapkan untuk 

digunakan selama lebih 

dari satu periode 

(Kartikahadi, 2016:362). 

 

 

Jumlah aset yang 

bersifat jangka panjang 

yang terdapat di 

laporan posisi 

keuangan. 

Rasio 
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3. Utang Jangka 

Pendek (X2) 

Utang lancar atau utang 

jangka pendek adalah 

kewajiban keuangan 

perusahaan yang 

pelunasannya atau 

pembayaran akan 

dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak 

tanggal neraca) dengan 

menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan (Munawir, 

2017:18). 

Jumlah utang lancar 

atau utang jangka 

pendek yang terdapat 

di laporan posisi 

keuangan. 

Rasio 

 

4.7       Teknik Analisis Data 

4.7.1    Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2019:29).  

4.7.2    Model Regresi Data Panel  

4.7.2.1 Jenis-jenis Model Regresi Data Panel 

Menurut (Widarjono, 2017:355), ada tiga macam pendekatan model 

analisa dalam regresi data panel yaitu:  

a. Pendekatan Common Effect 

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah 

hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Model 
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common effect adalah model yang hanya menggabungkan data tanpa perbedaan 

antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data 

antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. 

b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect Model) 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep. Teknik model 

fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian fixed effect ini 

didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama 

antar waktu. Akan tetapi model ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi 

parameter. Merupakan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan 

antar objek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Model ini disebut juga 

dengan efek tetap, efek tetap disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki 

konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian juga dengan 

koefisien regersinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu. 

b. Pendekatan Acak (Random Effect Model) 

Model Random Effect adalah model yang akan mengestimasi data panel 

dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu, namun untuk menganalisis dengan metode effect random ini ada satu 

syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar dari banyaknya koefisien. Effect 

random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang 

menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa 

menggunakan variabel semu, metode effect random menggunakan residual yang 

diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. 

4.7.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel  

Terdapat tiga uji yang digunakan untuk memilih teknik estimasi data 

panel, yaitu: uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (Widarjono, 

2017:70). Berikut penjelasan mengenai teknik-teknik estimasi data panel tersebut: 
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1. Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi 

dengan model common effect atau model fixed effect. Untuk mengetahui model 

common effect atau model fixed effect yang akan dipilih, untuk estimasi data dapat 

dilakukan dengan perbandingan antara nilai Cross-section Chi-square dan nilai 

probabilitas. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Keterangan:  

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square < 0,05 : maka H0 ditolak  

Jika nilai probabilitas Cross-section Chi-square > 0,05 : maka H0 tidak berhasil 

ditolak. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model data panel 

diregresi dengan model fixed effect atau dengan model random effect. Dalam data 

panel dapat terjadi gangguan baik antar waktu (time series), antar individu (cross-

section) ataupun keduanya. Dengan adanya gangguan tersebut, terdapat dua 

alternatif metode dalam menaksir nilai regresi yaitu fixed effect model (FEM) dan 

random effect model (REM). Untuk gangguan antar individu (cross-section) 

bersifat tetap maka digunakan fixed effect model (FEM) dan jika bersifat acak 

maka digunakan random effect model (REM). Hipotesis dalam uji ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Random Effect Model  

H1: Fixed Effect Model 

Keterangan: 
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Jika nilai probabilitas Cross-section Random < 0,05 : maka H0 ditolak  

Jika nilai probabilitas Cross-section Random > 0,05 : maka H0 tidak berhasil 

ditolak. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji ini digunakan untuk menemukan apakah model data panel diregresi 

dengan model common effect atau dengan model random effect. Hipotesis dalam 

uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 

Keterangan: 

Jika nilai probabilitas Breusch-pagan < 0,05 : maka H0 ditolak 

Jika nilai probabilitas Breusch-pagan > 0,05 : maka H0 tidak berhasil ditolak. 

4.7.3    Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan 

regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah 

persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi 

(Ghozali, 2016:101). Uji asumsi klasik harus dilakukan pengujian terlebih dahulu 

sehingga analisis regresi dapat dilakukan. Uji asumsi klasik terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas 

(Edison, 2019:203). 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ditujukan untuk mendapatkan hasil bahwa data berdistribusi 

normal. Pengujian sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis 

regresi pada statistik parametrik yang mengharuskan data berdistribusi normal. 

(Edison, 2019:203) 
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Menurut Winarno (2015:41) dalam Software Eviews, normalitas data 

dapat dilihat dari koefisien Jarque-Bera (J-B) dan probabilitasnya. Kedua angka 

tersebut bersifat saling mendukung. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Terdapat cara untuk 

melihat apakah data berdistribusi normal, yaitu: 

a. Jika J-B tidak signifikan (lebih kecil dari J-B tabel), maka data berdistribusi 

    normal. 

b. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (tingkat signifikansi), maka data 

    berdistribusi normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas sebagai syarat dalam melakukan analisis regresi 

ditujukan untuk menguji apakah antara variabel independen berkorelasi. Pada 

analisi regresi harus dipenuhi syarat bahwa antara variabel independen tidak boleh 

terjadi korelasi yang signifikan, artinya nilai-nilai pada antara variabel independen 

berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, jika terjadi nilai yang saling 

berhubungan dan berkaitan, maka masing-masing variabel prediktor (X) tidak 

dapat memprediksi secara independen terhadap variabel yang diprediksinya (Y). 

(Edison, 2019:205) 

Adanya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar variabel 

independen dapat dideteksi dengan beberapa cara salah satunya dengan 

menggunakan matrik korelasi, korelasi antara dua variabel independen yang 

melebihi 0.80 dapat menjadi pertanda bahwa multikolinearitas merupakan 

masalah serius (Ghozali dan Ratmono, 2013:79). 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk pengujian ada tidaknya korelasi variabel 

dependen terhadap “dirinya sendiri”. Jika terdapat korelasi dapat dipastikan terjadi 

gejala autokorelasi yakni nilai variabel dependen periode sebelumnya dan 

sesudahnya saling berkorelasi. Akibat dari terjadinya korelasi antara nilai variabel 
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pada data dependen antara satu data ke data yang berikutnya menyebabkan 

terjadinya data yang berdempetan atau kemungkinan terdapat data out lier 

(penyimpangan data dengan nilai ektrim) yang menyebabkan tingkat keyakinan 

akan terganggu bahkan akan bias. Uji autokorelasi berlaku pada regresi sederhana 

dan regresi berganda. (Edison, 2019:205) 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (DW). Menurut Edison (2019:206), pengukuran terjadinya gejala 

autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan menentukan 

nilai hitung (d) dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Interpretasi Durbin Watson 

No. Nilai (d) Interpretasi 

1. d < dl Terjadi autokorelasi positif perlu dilakukan perbaikan 

2. dl < d < du Autokorelasi positif kuat, dilakukan perbaikan agar tidak 

terjadi gejala autokorelasi 

3. dl < d < 4-du Tidak ada autokorelasi pada variabel dependen 

4. 4-du < d < 4-dl Autokorelasi kuat, perlu dilakukan perbaikan agar tidak 

terjadi gejala autokorelasi 

5. 4-dl < d Autokorelasi sangat kuat perlu dilakukan perbaikan agar 

tidak terjadi gejala autokorelasi 

Sumber: Edison (2019:206) 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap 

nilai residual (sisa) dari satu data. Heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi 

terhadap varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak 

sama. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

sama maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik apabila tidak 

terjadi heterokedastisitas. (Edison, 2019:206)  



47 
 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser, yaitu dengan 

membandingkan antara nilai signifikansi 0,05 dengan nilai probabilitas chi-

square. Jika nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. (Ghozali dan Ratmono, 2013:99-

100) 

4.7.4   Pengujian Regresi  

Analisis regresi linier berganda adalah analisis prediksi untuk meramalkan 

hubungan asosiatif antara minimal dua variabel X sebagai variabel prediktor dan 

variabel Y sebagai varaiabel yang diprediksi. Hubungan asosiatif antara variabel 

minimal dua X dengan varaiabel Y, hubungan didasarkan pada teori dan preposisi 

yang menyatakan bahwa secara teoritis terdapat hubungan variabel secara 

langsung dari variabel X terhadap Y. (Edison, 2019:212) 

Rumus analisis regresi linier berganda:  

Y = α + β1 (X1) + β2 (X2) + β3 (X3) + .…… + e 

Sumber: Edison (2019:217) 

Keterangan: 

Y = Variabel akibat (yang diprediksi) 

α = Koefisien arah regresi  

β = Koefisien prediktif 

X = Variabel penyebab (prediksi) 

e = Error 

4.7.5    Uji Kecocokan Model (Goodness of Fit) 

Uji kecocokan model ditujukan untuk menguji kecocokan model 

paradigma konseptual yang dibangun menunjukkan kesesuaian dengan 

empirisnya, artinya berdasarkan konsep bahwa setiap perubahan variabel 



48 
 

independen memberikan kontribusi terhadap perubahan variabel dependen, 

dengan demikian jika seluruh variabel independen yang ditetapkan dalam model 

paradigma konseptual berubah bervariasi, maka perubahan yang terjadi berakibat 

pada variasi perubahan pada variabel dependen (Edison, 2019:297). 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan model dapat menerangkan 

variabel-variabel independen yang dapat memberikan informasi dan berkontribusi 

terhadap variasi varaibel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nilai 

Adjusted R Square (R Kuadrat) dengan ketentuan kesesuaian berdasarkan empat 

kwadran yakni: 

Tabel 4.6 

Nilai Goodness of Fit 

 

Kwadran Nilai R Square 
Goodness of fit 

Kesesuaian model  Kebaikan Model 

I 0,001 – 0,250 Lemah Buruk  

II 0,251 – 0,500 Cukup kuat Cukup baik 

III 0,501 – 0,750 Kuat Baik 

IV 0,751 – 0,999 Sangat kuat Sangat baik 

     Sumber: (Edison, 2019:213) 

4.7.6    Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah pengujian praduga berdasarkan teoritis yang 

telah diungkapkan pada kerangka pemikiran dan digambarkan dalam model 

paradigma konseptual penelitian. Pengujian hipotesis teoritis mengungkapkan 

praduga secara konseptual. Uji hipotesis ditetapkan berdasarkan opsi; diterima 

atau ditolak. (Edison, 2019:291)  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari praduga penelitian yang akan 

dibuktikan (Edison, 2019:222). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

bentuk hipotesis yaitu hipotesis parsial dan hipotesis simultan.  
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a) Hipotesis Parsial  

Ho1 ≠ β : Aset tetap tidak berpengaruh terhadap laba bersih. 

    Ha1 = β  : Aset tetap berpengaruh terhadap laba bersih. 

    Ho2 ≠ β : Utang Jangka Pendek tidak berpengaruh terhadap laba bersih. 

Ha2 = β : Utang Jangka Pendek berpengaruh terhadap laba bersih. 

b) Hipotesis Simultan  

Ho1,2 ≠ µ : Aset tetap dan utang jangka pendek secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap laba bersih. 

Ha1,2  = µ : Aset tetap dan utang jangka pendek secara simultan berpengaruh 

terhadap laba bersih. 

4.7.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Edison (2019:292), uji t digunakan untuk menguji hipotesis 

secara parsial guna menunjukkan pengaruh setiap variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen. Nilai koefisien t merupakan nilai pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan tingkat signifikansi sebesar a = 5% atau 10%. Tingkat signifikansi 

0.05 atau 5% artinya hasil pengujian menunjukkan profitabilitas benar sebesar 

95% atau toleransi kesalahan sebesar 5%. 

2. Menghitung uji t secara manual 

t hitung =
r√n − 2

1 − r2
 

Keterangan: 

r : Koefisien korelasi 
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n : Jumlah sampel  

Menghitung nilai t dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi program 

komputer Microsoft Excel atau SPSS. 

3. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a) Ha ditolak jika nilai Signifikan < 0,05 dan t hitung < t tabel  

b) Ha diterima jika nilai signifikan < 0,05 dan t hitung > t tabel 

c) Jika nilai signifikan > 0,05 pengujian hipotesis tidak dilanjutkan karena 

tidak terpenuhi tingkat level confidence. 

Nilai t tabel didapat dari df = n-k-1 

Keterangan: 

n : Jumlah observasi 

k : Variabel independen 

Jumlah observasi minimal 30, yakni jumlah minimal 30 data setiap variabel 

dalam alat analisis regresi pada uji t harus dipenuhi atau data berditribusi 

normal. 

4. Pengujian hipotesis ditetapkan persyaratan sebagai berikut: 

Pengujian diawali dengan pengujian signifikansi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Nilai signifikan didasarkan nilai error yang ditentukan dalam pengujian 

hipotesis. 

b) Jika nilai sig lebih kecil dari error, maka pengujian hipotesis 

dilanjutkan. 

c) Jika nilai sig lebih besar dari error maka pengujian tidak dilanjutkan 

dan diberikan keterangan bahwa hipotesis tidak dapat diuji disebabkan 

level confidence tidak terpenuhi.  
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d) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel selanjutnya menetapkan 

hipotesis ditolak dan diterima.  

4.7.6.2 Uji Simultan (F-test) 

Menurut Edison (2019:295), uji F merupakan pengujian secara simultan 

yang bertujuan untuk menguji seluruh variabel independen secara bersama-sama 

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian 

adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan tingkat signifikansi sebesar a = 5%. Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% 

    artinya profitabilitas 95% dapat diuji atau toleransi kesalahan 5%. 

2. Menghitung uji F (F-test) 

    Rumus manual sebagai berikut: 

F hitung =
R2/k

(1 − R2)/(n − k − 1)
 

Keterangan:  

R2 : Koefisien determinasi gabungan 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

3. Kriteria pengambilan keputusan          

H0 ditolak jika signifikan < 0,05 dan F hitung < F tabel 

Ha diterima jika signifikan < 0,05 dan F hitung > F tabel 

Jika nilai signifikan > 0,05 pengujian hipotesis tidak dapat dilanjutkan, karena 

tidak memenuhi level confidence. 

4. Nilai F tabel didapat dari: 
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df1 (pembilang) = jumlah variabel independen 

df2 (penyebut) = n-k-1 

n : Jumlah observasi minimal 30 data 

k : Variabel independen 

5. Pengujian hipotesis ditetapkan persyaratan sebagai berikut: 

a) Pengujian diawali dengan pengujian signifikansi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

(a) Nilai signifikan didasarkan nilai error yang ditentukan dalam pengujian 

      hipotesis. 

(b) Jika nilai sig lebih kecil dari error, maka pengujian hipotesis dilanjutkan. 

(c) Jika nilai sig lebih besar dari error maka pengujian tidak dilanjutkan dan 

      diberikan keterangan bahwa hipotesis tidak dapat diuji disebabkan level 

      confidence tidak terpenuhi. 

b) Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel selanjutnya menetapkan 

        hipotesis ditolak dan diterima.  

4.8      Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat prosedur penelitian sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan sektor 

infrasruktur, utilitas dan transportasi periode 2015-2018 yang didapatkan 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

2. Membuat tabulasi terkait aset tetap, utang jangka pendek dan laba bersih 

periode 2015-2018 pada Microsoft Excel 2010. 

3. Meng-import data tabulasi ke Software Eviews 10 dan menganalis data 

tersebut melalui serangkaian teknik analisis seperti yang sudah dijelaskan 

pada sub bab 4.7. 

4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan. 


