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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori 

adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh sebuah jawaban “bagaimana” 

dan “mengapa” suatu fenomena terjadi. Tujuan penelitian untuk menjelaskan atau 

membuktikan bagaimana hubungan antar variabel penelitian (Nuryaman dan 

Veronica, 2015:6). Studi eksplanatori adalah studi yang ditujukan untuk 

menggambarkan hubungan, pengaruhnya anatara variabel predisi atau prediktor 

terhadap variabel yang akan diprediksi atau lazim disebut sebagai variabel 

penyebab atau variabel akibat (Acep Edison, 2018:85). 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website 

www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan proposal 

untuk penelitian yaitu dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai Desember 2019. 

4.3. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang dikumpulkan berasal dari laporan yang telah 

diterbitkan atau telah dipublikasikan oleh lembaga, organisasi, perusahaan berupa 

: laporan perusahaan, dokumen – dokumen, publikasi pemerintah, analisis 

industri, mas media, website, internet, dll (Acep Edison, 2018:95).  

Pengambilan sumber data sekunder didapat dari laporan tahunan 

perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi sub sektor perdagangan eceran (ritel) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dengan 

mengakses melalui website BEI, yaitu www.idx.co.id dan website 

www.idnfinancial.com. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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4.3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. 

Karakteristik tersebut jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) 

antar individu satu dengan yang lainnya. Dalam suatu penelitian objek penelitian 

dinamakan variable penelitian (Nuryaman dan Veronica, 2015:5). Objek 

penelitian dalam penelitian yang dilakukan adalah Return On Assets (ROA), 

Current Ratio, dan Debt to Asset Ratio pada perusahaan ritel yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

4.3.2. Populasi 

Populasi yaitu menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian, atau 

sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk di investigasi (Nuryaman dan 

Veronica, 2015:101). Populasi merupakan total kumpulan elemen yang dari 

kumpulan tersebut akan dibuat kesimpulan, jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga objek dan benda - benda alam yang lain. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 

2014-2018 sebanyak 25 perusahaan. 

4.3.3. Sampel 

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi (Sekaran, 2017:55). 

Sampel merupakan perwakilan dari satu populasi yang dapat menjelaskan sifat 

dan ciri-ciri dari suatu populasi (Acep Edison, 2018:102). Pemilihan sampel untuk 

penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan maksud atau tujuan 

tertentu (Nuryaman dan Veronica, 2015:110). Alasan pemilihan sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel 

memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan. Oleh karena itu, 

penulis memilih teknik purposive sampling dengan menetapkan kriteria - kriteria 

tertentu yang harus dipenuhi sampel - sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan termasuk kedalam sub sektor perdagangan eceran (ritel) dan 

terdaftar sejak tahun 2014 sampai 2018 dalam Bursa Efek Indonesia.  
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2. Perusahaan ritel yang mengalami penurunan laba operasional selama dua tahun 

berturut-turut periode 2014-2018. 

Beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian. Sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel yang disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan sub sektor perdagangan eceran (ritel) yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia 

25 

Perusahaan ritel yang tidak terdaftar sejak tahun 2014 – 2018 pada 

Bursa Efek Indonesia 

(4) 

Perusahaan ritel yang tidak mengalami penurunan laba operasional 

selama dua tahun berturut-turut periode 2014-2018. 

(15) 

Jumlah sampel yang digunakan 6 

Periode penelitian 5 tahun x 6 Perusahaan 30 

 

Berikut adalah daftar tabel nama – nama perusahaan yang digunakan 

sebagai sample dalam penelitian : 

Tabel 4.2 

Daftar Nama – Nama Perusahaan 

No Kode 

Saham 

 

Nama Emiten 

 

Tanggal IPO 

1 ECII PT Electronic City Indonesia Tbk. 03-Jul-2013 

2 HERO Hero Supermarket Tbk 02-Des-1989 

3 LPPF Matahari Department Store Tbk 10-Okt-1989 

4 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 30-Nov-2010 
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5 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 21-Des-1992 

6 SKYB PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. 07-Jul-2010 

Sumber: www.idx.co.id, 2019  

4.3.4. Dimensi Waktu 

Penelitian menggunakan data panel. Data panel adalah data yang terdiri 

dari kombinasi data time series dan cross section. Dengan kata lain, data panel 

terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Nuryanto dan 

Pambuko, 2018:6) 

4.3.5. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan tingkat satuan data yang akan dikumpulkan 

selama penelitian berlangsung (Nuryaman dan Veronica, 2015:5). Unit analisis 

data dalam penelitian adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

4.4. Metode Pengumpulan Data 

4.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 

mendapatkan data dan informasi adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Dalam studi kepustakaan ini, penulis memperoleh berbagai informasi yang 

digunakan sebagai dasar teori dan bahkan dengan cara membaca, mempelajari dan 

menelaah dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnnya yang 

berhubungan dengan topik penelitian agar dapat menambah wawasan penulis.  

2. Studi Internet (Internet Research)  

Pada penelitian, penulis melaukan browsing melalui internet untuk 

mendapatkan data sekunder melalui situs internet pada situs www.idx.co.id, dan 

situs www.idnfinancial.com guna memperoleh tambahan literatur atau data 

relevan lainnya yang dibutuhkan. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idnfinancial.com/
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4.5. Instrumen Penelitian 

4.5.1. Operasionalisasi Variabel 

4.5.1.1.Variabel Independen  

Variabel independen (independent variable) disebut juga sebagai variabel 

bebas adalah variabel yang mengambil variabel terikat, entah secara positif 

maupun secara negative. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikatpun akan 

hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula 

kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran, 2017:79). Penelitian 

menggunakan variabel independen sebagai berikut: 

1. Return On Assets (ROA) 

2. Current Ratio (CR) 

3. Debt to Aset Ratio (DAR) 

4.5.1.2.Variabel Dependent 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel independen. Dengan kata lain, besaran nilai variabel dependen 

dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen (Nuryaman dan Veronica, 

2015:43). Variabel dependen dalam penelitian adalah Financial Distress, 

selanjutnya akan disebut sebagai variabel Y. 

 

Tabel 4.3 

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Rumus Skala 

Return on 

assets 

Earning After Tax dan 

Total Assets 

EAT

Total assets
  

(Brigham dan Houston, 

2018:140) 

Rasio 

Current 

ratio 

Aktiva Lancar dan 

Utang Lancar 

Aktiva Lancar

Utang Lancar
  

(Brigham dan Houston, 

2018:128) 

Rasio 
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Debt to aset 

ratio 

Total Debt dan Total 

Assets 

Total debt

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

(Suad dan Enny, 2015:81) 

Rasio 

Financial 

distress 

Pertumbuhan Laba 
∆𝑌𝑖𝑡 =  

(𝑌𝑖𝑡 −  𝑌𝑖𝑡 − 1) 

𝑌𝑖𝑡 − 1
 

∆Yit = Pertumbuhan laba pada 

periode t 

Yit = Laba bersih (Ebit) 

perusahaan i pada 

periode t  

Yit-1 = Laba bersih (Ebit) 

perusahaan i pada 

periode t-1  

      (Machfoedz 1994:119). 

Rasio 

 

4.6. Teknik Analisis Data 

4.6.1. Analisis Deskriptif 

           Alat uji statistik deskriptif adalah alat-alat uji yang digunakan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan objek yang sedang diteliti. Data-data statistik 

digunakan untuk menggambarkan karakteristik, keadaan, kondisi dari objek yang 

diteliti dengan menggunakan nilai-nilai; frekuensi, tendensi pusat, dispersi dan 

pengukuran lainnya (Acep Edison, 2018:171). analisis deskriptif mendeskripsikan 

data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami (Ghozali, 

2016:19). Penulis mendeskripsikan untuk variabel ROA, CR, dan DAR.  

4.6.2. Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis 

penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik 

atas data yang akan diolah sebagai berikut: 

 



37 
 

4.6.2.1. Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi 

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

common effect atau fixed effect yang akan dipilih, estimasi dapat dilakukan dengan 

perbandingan cross section chi square dan nilai probabilitas. Hipotesis dalam uji 

ini adalah sebagai berikut: 

 H₀ : Common effect model 

 H₁ : Fixed effect model 

 Keterangan: 

1. Jika nilai probabilitas cross section chi-square <0,05 maka Ho ditolak 

2. Jika nilai probabilitas cross section chi square > 0,05 maka Ho diterima 

Pengujian dilakukan untuk menguji model data panel yang cocok untuk 

digunakan antara model common effect atau model fixed effect. Setelah terpilih 

salah satu model data panel dalam uji chow, maka dilakukan pengujian 

selanjutnya yaitu uji hausman untuk memastikan bahwa model data panel cocok 

dengan uji chow (Widarjono, 2017:71). 

4.6.2.2. Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model data panel 

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

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

section) ataupun keduanya. Dengan adanya gangguan tersebut, terdapat 2 (dua) 

alternatif metode dalam menaksir nilai regresi yaitu fixed effect model dan random 

effect model. Untuk gangguan antar individu (cross section) bersifat tetap maka 

digunakan fixed effect model. Hipotesis dalam uji hausman adalah sebagai berikut: 

H₀ : Random effect model 

H₁ : Fixed effect model 

1. Jika nilai probabilitas cross section chi-square <0,05 maka Ho ditolak 

2. Jika nilai probabilitas cross section chi-square >0,05 maka Ho diterima 

 Pengujian dilakukan untuk menguji model data panel yang cocok untuk 

digunakan antara model fixed asset atau model random effect. Jika model data 

panel yang diperoleh dalam uji hausman sama dengan model data panel yang diuji 
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dalam uji chow, maka tidak perlu dilakukan pengujian lanjutan langrange 

multiplier. Jika hasil uji chow dan uji hausman memiliki hasil berbeda perlu 

dilakukan uji lanjutan yaitu uji langrange multiplier (Widarjono, 2017:73). 

4.6.2.3. Uji Lagrange Multiplier 

Pengujian lagrange multiplier merupakan uji untuk membandingkan model 

common effect dengan random effect. Untuk mengetahui apakah model random 

effect lebih baik daripada metode common effect. Digunakan uji langrange 

multiplier. Hipotesis dalam uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut: 

 H₀ : Common effect 

 H₁ : Random effect 

 Keterangan: 

1. Jika nilai probabilitas cross section chi-square <0,05 maka Ho ditolak 

2. Jika nilai probabilitas cross section chi-square >0,05 maka Ho diterima 

Pengujian didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Jika langrange multiplier statistik lebih besar 

dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menolak hipotesis nol, berarti 

estimasi yang lebih tepat dari regresi data panel adalah model random effect. 

Sebaliknya jika nilai langrange multiplier statistik lebih kecil dari nilai kritis 

statistic chi-square maka kita menerima hipotesis nol yang berarti model common 

effect lebih baik digunakan dalam regresi (Widarjono, 2017:71). 

4.6.2.4.Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel berdistribusi secara normal (Ghozali, 2016:160).  Terdapat dua cara 

untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal, yaitu: 

1.    Nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 (dua). 

2.    Probabilitas atau tingkat signifikan lebih besar dari 5%. 

4.6.2.5.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:105). Pada 

analisis regresi harus dipenuhi syarat bahwa antara variabel independent tidak 
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boleh terjadi korelasi yang signifikan, artinya nilai-nilai pada antara variabel 

independent berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, jika terjadi 

nilai yang saling berhubungan dan berkaitan, maka masing-masing variabel X 

tidak dapat memprediksi secara independent terhadap variabel Y. Pengujian 

dilakukan dengan pengukuran Variance Inflation Factors (VIF). Nilai ukur 

adanya gejala multikolinearitas yakni; jika nilai VIF > 10, maka terjadi gejala 

multikolinearitas, sehingga nilai VIF harus lebih kecil dari 10 (Acep Edison, 

2018:204). 

4.6.2.6.Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi 

variabel dependen terhadap “dirinya sendiri”. Jika nilai variabel dependen periode 

sebelumnya dan sesudahnya saling berkorelasi, maka dapat dipastikan terjadi 

gejala autokorelasi. Terjadinya gejala autokorelasi menyebabkan data yang 

berdempetan atau kemungkinan terdapat data outlier (penyimpangan data dengan 

nilai ekstrim) yang menyebabkan nilai keyakinan akan terganggu bahkan bias 

(Acep Edison, 2018:204). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016:110). 

Pengukuran gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW) 

dengan menentukan nilai hitung (d) dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Kriteria Pengambilan Keputusan dengan Uji Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 
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Sumber: (Ghozali, 2016:138) 

4.6.2.7.Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

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

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Acep Edison, 2018:205). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dapat 

dilakukan Uji White. Uji White dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat 

sebagai variabel dependen dengan variabel dependen ditambah dengan kuadrat 

variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai 

signifikannnya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016). 

4.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis prediksi untuk meramalkan 

hubungan asosiatif antara minimal dua variabel X sebagai variabel prediktor dan 

variabel Y sebagai variabel yang di prediksi. Hubungan asosiatif antara variabel 

minimal dua X dengan variabel Y. Hubungan didasarkan pada teori dan preposisi 

yang menyatakan bahwa secara teoritis bahwa terdapat hubungan variabel secara 

langsung dari variabel X terhadap Y (Acep Edison, 2018:211). Rumus analisis 

regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β1X3+e 

Keterangan: 

Y            = Nilai prediksi variabel dependen (financial distress) 

α            = Konstanta 

β1, β₂ , β₃   = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1           = Return on asset (ROA) 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negative 

Tidak 

ditolak 
du < d < 4 - du 
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X2           = Current Ratio (CR) 

X₃            = Debt to asset ratio (DAR) 

e             = Variabel pengganggu (error) 

4.6.4. Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit) 

 Pengujian Goodness of Fit menggunakan nilai korelasi yang diukur 

dengan menggunakan koefisien determinasi. Pengujian dilakukan untuk 

mendapatkan nilai kesesuaian model hubungan asosiatif teoritis dengan 

kenyataannya di lapangan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model 

dapat menerangkan variabel-variabel independen yang dapat memberikan 

informasi dan berkontribusi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai satu 

atau mendekati satu menunjukkan bahwa seluruh atau hampir seluruh variabel-

variabel independen memberikan informasi dan kontribusi terhadap variabel 

dependen (Acep Edison, 2018:212).  

  Nilai koefisien determinasi adalah nilai Adjusted R square (R kwadran) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Goodness of Fit 

Kwadran Nilai R Square 
Goodness of Fit 

Kesesuaian Model Kebaikan Model 

I 0,1 – 0,25 Lemah Buruk 

II 0,26 – 0,50 Cukup Kuat Cukup Baik 

III 0,51 – 0,75 Kuat Baik 

IV 0,76 – 0,99 Sangat Kuat Sangat Baik 

Sumber: (Acep Edison, 2018) 

4.6.5. Penetapan Tingkat Signifikan 

            Tingkat signifikan yang ditetapkan dalam penelitian adalah 5% atau 0,05 

karena dinilai cukup untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diuji 

untuk menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat 

signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar dari hasil penarikan 
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kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 5% 

(Ghozali, 2016:99).  

4.6.6. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

            Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

secara independen, secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen, serta membandingkan apakah variabel dependen dan variabel 

independen mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan 

(Ghozali, 2016:64). Rumusan hipotesis yang akan diuji, yaitu: 

a. ROA terhadap financial distress 

H₀ ₁  < β₁    ROA  berpengaruh negatif terhadap financial 

distress  

Ha₁  >  β₁   ROA berpengaruh positif terhadap financial distress  

b. CR terhadap financial distress 

H₀ ₂  <  β₂   CR berpengaruh negatif terhadap financial distress  

Ha₂  >  β₂   CR berpengaruh positif terhadap financial distress  

c. DAR terhadap financial distress 

H₀ ₃  < β₃   DAR berpengaruh negatif terhadap financial 

distress 

Ha₃  > β₃   DAR berpengaruh positif terhadap financial distress 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Two Tailed 
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4.6.7. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:61). Rumusan 

hipotesis yang akan diuji, yaitu: 

a. ROA, CR, dan DR terhadap financial distress 

H₀ 4 :  β₁  = 0  ROA, CR, dan DR secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap financial distress   

Ha4 :  β₁  ≠ 0  ROA, CR, dan DR secara simultan berpengaruh 

terhadap financial distress. 

4.7. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan studi pustaka dengan menggunakan literature-literature yang terkait 

dengan objek penelitian. 

2. Menentukan masalah yang diteliti serta menentukan variabel X dan variabel Y. 

3. Melakukan pengumpulan data dengan mencari laporan keuangan perusahaan 

sub sektor ritel yang terdapat pada situs www.idx.co.id dan situs 

www.idnfinancial.com dan menganalisis laporan keuangan untuk memenuhi 

perhitungan yang dibutuhkan pada penelitian. 

4. Mengolah data dengan melakukan perhitungan menggunakan eviews10 dan 

melakukan pengujian hipotesis. 

5.  Membuat pembahasan mengenai hasil penelian yang telah diuji sebelumnya. 

6.  Memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

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

