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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian  

Obyek merupakan sesuatu yang hendak diselidiki dalam kegiatan 

penelitian. Terdapat beberapa persoalan yang perlu dipahami agar dapat 

menentukan dan menyusun obyek penelitian. Objek penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
1
  

Adapun objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada pada PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk. (IDX: PGAS) berkantor pusat di Jl. K.H. Zainul 

Arifin No. 20 Jakarta, Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Net Working 

Capital (NWC) dan Net Sales (NS) terhadap Total Assets. Data yang diperoleh 

berasal dari website resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. periode 2010-2016. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan, atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data 

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah 

kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti, sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang 

akan diperoleh.
2
 

                                                             
1
Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,cetakan ke-21 (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm.38. 
2
 Jurnal perkuliahan Metodologi Penelitian oleh Deni Kamaludin Yusuf, 18 April 2016. 

https://id.wikipedia.org/wiki/IDX
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode analisis deskriptif adalah penelitian terhadap 

obyek yang diteliti dalam keadaan apa adanya, sesuai dengan data yang diperoleh 

kemudian disusun dan disimpulkan. Sedangkan analisis dilakukan melalui 

pendekatan kuantitatif dengan metode statistik untuk menguji hipotesis. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

general. 
3
 

C. Jenis Data Penelitian 

 Data yang digunakan yaitu data kuantitatif yang lebih menekankan analisis 

pada data-data (numeriacal) yang diolah dengan metode statistika dan juga 

memberikan kesimpulan kuantitaif untuk menggambarkan dan menjelaskan 

hubungan antara variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). 

Dilihat dari segi tujuannya, dalam jenis penelitian kuantitatif umumnya 

berbentuk penelitian eksplanatoris (explonatory research) yang menggambarkan 

adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
4
 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan oleh institusi/lembaga 

                                                             
3
 Sugiono, Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 

cetakan ke-18, (Bandung: alfabeta, 2014), hlm 206 
4
 Jurnal perkuliahan Metodologi Penelitian oleh Deni Kamaludin Yusuf, 18 April 2016 
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pengumpul data yang otoritatif, dan telah dipublikasikan kepada masyarakat.
 5

 

Sumber data ini diperoleh dari website resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 

periode 2010-2016 dengan memakai data tahunan. 

E. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel merupakan proses untuk menguraikan variabel 

penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel dan pengukuran. 

Variabel-variabel yang akan dikur dan diuji dalam penelitian ini merupakan 

variabel-variabel operasional, dimana terdapat dua variabel yang menggambarkan 

hubungan sebab akibat. Variabel yang satu memberi pengaruh atau dipengaruhi 

variabel lainnya dan hubungan tersebut terjadi dengan sendirinya.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel-variabel yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. 

Variabel independen atau bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
7
 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Independen terdiri dari 2 variabel 

yaitu variabel X1 adalah Net Working Capital (NWC) dan variabel X2 adalah Net 

Sales (NS). 

2. Variabel Dependen 

                                                             
5
 Jurnal perkuliahan Metodologi Penelitian oleh Deni Kamaludin Yusuf, 18 April 2016. 

6
 Ibid hlm 21 

7
 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,cetakan ke-21 (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 39 
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Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuensi. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.
8
 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Dependen (Y) adalah 

Total Assets. 

Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator 

Variabel Konsep Indikator Skala 

X1 (Net 
Working 
Capital)

9
 

Harta lancar dikurangi 

utang lancar. Modal kerja 

ini merupakan kekuatan 

intern untuk menggerakkan 

kegiatan bisnis, yaitu untuk 

membiayai kegiatan 

operasi rutin dan untuk 

membayar semua utang 

yang jatuh tempo. 

                    

              

              

Nominal 

X2 (Net 
Sales)

10
 

Penjualan dikurangi 

dengan pengembalian, 

pengurangan harga, biaya 

transpor yang dibayar 

untuk langganan dan 

potongan penjualan yang 

diambil. 

         

          

              

Nominal 

Y (Total 
Assets)

11
 

Jumlah dari aktiva lancar 

dan aktiva tetap oleh 

perusahaan. 

            

              

              

Nominal 

Sumber: Data diolah sendiri, tahun 2017. 

                                                             
8
 Ibid hlm 39 

9 Agus Rizky Permana Putra, Pengaruh Struktur Modal dan Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas pada PT Kalbe Farma Tbk, Skripsi, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia). 
10 Tanti Intan Permatasari, Hubungan Modal Kerja Bersih dengan Penjualan pada Prim 

Kopti Kabupaten Sumedang, Skripsi, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia). 
11

 Denis Achmad Tofani, Pengaruh Perputaran Total Aktiva dan Modal Kerja terhadap 

Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2010-2014), Skripsi, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia). 



 

53 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Tenik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan 

data dengan dokumen dan studi dokumentasi sebagai berikut: 

1. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokument bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam 

penelitian ini dokumen yang digunakan merupakan data yang didapat dari website 

resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang mencerminkan keadaan keuangan 

perusahaan. 

2. Kepustakaan  

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan 

penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, 

namun melalui dokumen.
12

 Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari 

buku-buku literatur, jurnal, dan skripsi. 

G. Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan 

menggunakan analisis uji asumsi klasik, analisis deskriptif, analisis regresi linier 

sederhana, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, koefisien 

determinasi dan uji signifikansi Uji t (Parsial) dan Uji f (Simultan).
13

 Adapun 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap berikut: 

 

                                                             
12

Hasan. M.Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodoligi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: 

Ghalia, 2002), hlm. 87. 
13

Widia L. Lestari, Pengaruh Price to Book Value dan Return On Equity terhadap Harga 

Saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2001-2015, Skripsi, (Bandung: Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 54.  
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1. Analisis Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

menunjukkan hubungan yang sinifikan dan representatif. Sebelum analisis linier 

berganda diguakan untuk menguji hipotesis, maka modal tersebut harus melalui 

pengujian asumsi klasik. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, di 

antaranya: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal 

dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

adalah normal, maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya.
14

 

Berdasarkan definisi di atas, uji normalitas merupakan pengujian yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian yang dilakukan 

normal atau tidak. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas atau 

independen.
15

 Apabila pada model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas, 

maka terdapat masalah karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

                                                             
14

 Imam Ghozali, Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 107. 
15

 Ibid, hlm. 25. 
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korelasi antar variabel bebas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 

dapat dideteksi dengan cara melihat nilai tolerance dan variance inflation factor. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terjadi masalah autokorelasi.
16

 Dalam pengujian autokorelasi ini dengan 

melakukan Uji Durbin Watson (DW-Test) kemudian dihitung besarnya DW 

tersebut.  

Tabel 3.2  

Kriteria DW-test 

Ketentuan Keterangan 

du < d < 4 - du Tidak ada autokorelasi 

d < dl Terdapat autokorelasi positif 

d < 4 - dl Terdapat autokorelasi negatif 

dl < d < du Tidak ada keputusan tentang autokorelasi 

4 – du < d < 4 - dl Tidak ada keputusan tentang autokorelasi 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas akan terjadi apabila kesalahan dari model yang 

diamati tidak memilikivarian yang sama. Model regresi dikatakan baik jika model 

yang diamati memiliki varian yang sama yang disebut dengan homoskedastisitas. 

Ada dua cara pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan metode 

                                                             
16

 Ibid, hlm. 79. 
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grafik dan metode statistik. Metode grafik biasanya dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.
17

 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan alat uji analisis yang digunakan dalam 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data obyek penelitian. Dalam 

jenis penelitian kuantitatif, analisis deskriptif disusun ke dalam bentuk tabel, 

kurva, atau diagram sebagai bahan dasar untuk dijelaskan secara naratif dan 

deskriptif.
18

 Analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Ukuruan Pemusatan Data 

Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang 

dapat mewakili data terebut. Ada enam macam ukuran pemusatan data, yaitu rata-

rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, rata-rata kuadrat dan modus serta 

median. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan rata-rata hitung, rata-

rata ukur, modus, dan median.  

1) Rata-rata Hitung  

a) Rata-rata Hitung (Mean) Data Tunggal 

Perhitungan rata-rata hitung data tunggal adalah dengan cara 

menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya 

data.  

Rumus :   

      atau      

                                                             
17

 Dyah Nirmala Arum Janie, Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Berganda dengan 

SPSS, (Semarang: Semarang UniversityPress, 2012), hlm. 24. 
18

Hasan. M.Iqbal, Pokok, hlm 24. 
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Keterangan : 

 = nilai tiap data 

 = mean 

n = jumlah data 

b) Rata-rata Hitung (Mean) Data Berbobot 

Jika ada kelompok data yang sudah diketahui nilai rata-ratanya, maka 

untuk mencari semua rata-rata cukup dihitung dengan rata-rata saja.  

Rumus : 

 

Keterangan : 

∑ = jumlah rata-rata 

 = mean 

c) Rata-rata Hitung (Mean) Data Kelompok 

Perhitungan mean data kelompok adalah dengan cara nilai tengah dari 

setiap kelas dikalikan dengan frekuensi dari setiap kelas, kemudian hasil 

perkalian ntersebut dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah frekuensi.  

Rumus : 

 

Keterangan : 

∑  = nilai tengah 

 = mean 
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 = jumlah frekuensi 

2) Rata-rata Ukur  

Rata-rata ukur adalah suatu rangkaian data dari akar pangkat n dari hasil 

perkalian nilai datanya. Kegunaan rata-rata ukur antara lain untuk mencari rata-

rata kenaikan dalam bentuk persentase, perbandingan setiap data berurutan yang 

hamper tetap, menghitung rata-rata terhadap persentase atau ratio perubahan suatu 

gejalla data tertentu.  

a) Rata-rata Ukur Data Tunggal  

Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk mencari rata-rata ukur 

dari serangkaian data tergantung dengan sifat datanya, bila : 

1. Data Relatif Kecil 

Rumus :  

  

Keterangan : 

RU = Rata-rata ukur 

N = Banyak data 

 = data 

2. Data Relatif Besar  

Rumus : 

 =  

Ru = anti log Ru - 100 

Keterangan : 

 = presentase perubahan setiap data 
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n = jumlah data 

b) Rata-rata Ukur Data Kelompok  

Menghitung rata-rata ukur data kelompok dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

Rumus : 

 

Keterangan : 

f = frekuensi 

 = titik tengah interval kelas 

3) Modus  

Modus adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi 

baik data tunggal maupun data yang berdistribusi atau nilai yang paling sendiri 

muncul dalam suatu kelompok data.  

a) Modus Data Tunggal  

Menghitung dengan data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, 

yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul diantara sebaran data.  

b) Modus Data Kelompok  

Menghitung modus data kelompok dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

Rumus : 

 

 = Modus 
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 = Batas bawah kelas yang mengandung nilai modus 

P = Panjang kelas  

 = Selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi sebelum 

kelas modus (  

 = Selisih antara nilai frekuensi di kelas modus (f) dengan frekuensi sesudah 

kelas modus (  

4) Median 

Median (Me) adalah nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah disusun 

dari data terkecil sampao data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai 

data terkecil.  

a) Median Data Tunggal 

Rumus :  Me = ½ (1+n) 

Keterangan : 

n = jumlah data 

b) Median Data Kelompok  

Rumus : Me =  + P  

Me = Median 

= Batas bawah kelas yang mengandung nilai median 

P = Jumlah data 

f = Banyak frekuensi kelas median 
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Jf = Jumlah dari semua frekuensi komulatif sebelum kelas median.19 

b. Ukuran Penyebaran Data  

Ukuran penyebaran data adalah ukuran dari serangkaian atau sekelompok 

data yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dari sekelompok data tersebut 

menyimpang dari nilai rata-rata. Bila dalam sekelompok data penyebaran kecil, 

maka data bersifat homogeny dan begitu juga sebaliknya bila penyebaran besar, 

maka data bersifat heterogen.  

1) Simpangan Rata-rata (SR)  

Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua 

simpangan terhadap rata-rata (mean) kelompoknya. Maksud harga mutlak 

(absolut) setiap nilai negative dianggap positif.  

a) Simpangan Rata-rata Data Tunggal  

Rumus: 

 

Keterangan : 

SR = simpangan rata-rata 

X = data pengamatan 

 = rata-rata data 

b) Simpangan Rata-rata Data Kelompok  

Rumus : 

 

                                                             
19

 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 

hlm 38-52 
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Dimana :  

 = titik tengah 

2) Simpangan Baku (Standar Deviasi)  

Simpangan baku (standar deviasi) adalah nilai yang menunjukan tingkat 

variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpanga dari nilai rata-ratamya. 

Lambing standar deviasai untuk populasi =   (tho) dan untuk sampel = s.  

a) Simpangan Baku Data Tunggal  

1. Standar Deviasi untuk data berkategori smapel  

Rumus :     

 

2. Standar Deviasis untuk data berkategori populasi  

Rumus :  

b) Simpangan Baku Data Kelompok  

1. Standar Deviasi untuk sampel 

Rumus:     

 

2. Standar Deviasi untuk populasi  
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Rumus: 

  

 = titik tengah 

 = frekuensi 

3) Kuartil  

Kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang 

terkecil sampai yang terbesar, kemudian dibagi menjadi empat bagian yang sama. 

a) Kuartil Data Tunggal  

Rumus:  

 

 : letak desil 

 : desil ke..i 

 : data 

 

b) Kuartil Data Kelompok  

Rumus : 

 

 : nilai desil ke..i 

: batas bawah kelas yang mengandung nilai desil 
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 : panjang kelas 

i : letak desil ke....i 

4) Desil  

Desil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, kemudian dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama. Ada 

Sembilan jenis desil, yaitu D1, D2, D3, D4…D9. 

a) Desil Data Tunggal  

Rumus:   

 

 : letak desil 

 : desil ke..i 

 : data 

b) Desil Data Kelompok 

Rumus : 

 

 : nilai desil ke..i 

 : batas bawah kelas yang mengandung nilai desil 

 : panjang kelas 

i : letak desil ke....i 

5) Persentil 
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Persentil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang kecil 

sampai yang terbesar, kemudian dibagi menjadi seratus bagian yang sama. 

Adapun symbol untuk menggambarkan persentil adalah P1, P2, P3, P4…P99. 

a) Persentil Data Tunggal  

Rumus : 

 

 : letak persentil 

 : persentil ke..i 

 : data 

b) Persentil Data Kelompok  

Rumus:   

 

 : nilai persentil ke..i 

: batas bawah kelas yang mengandung nilai persentil 

 : panjang kelas 

i : persentil ke....i
20

 

c. Analisis Deret Waktu 

Data deret waktu adalah data hasil yang pencatatan secara terus-menerus 

dari waktu ke waktu (periodik), biasanya dalam interval waktu yang sama. Data 

                                                             
20

 Ibid hlm 76 
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deret waktu yang dicatatat tidaklah timbul hanya karena pengaruh sebuah 

pengaruh sebuah faktor saja, melainkan karena berbagai faktor penentu, misalnya 

bencana alam, manusia, selera konsumen, keadaan musim, dan lainnya.
21

 Ada 

empat faktor komponen variasi atau gerak yang masing-masing sering dianggap 

sebagai pengaruh yang dianggap dapat menjelaskan keseluruhan, di antaranya 

gerak jangka panjang (trend), gerak siklis, gerak musiman, dan gerak regular 

(residu). 

Trend merupakan gerak data deret waktu selama jangka waktu panjang 

atau cukup lama. Gerak tersebut mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan 

yang terus-menerus dari waktu ke waktu selama kurun waktu tertentu. Oleh 

karena itu, trend dianggap sebagai gerak yang stabil sehingga dalam 

menginterpretasikannya dapat digunakan model matematis, sesuai dengan 

keadaan dan data deret waktu itu sendiri. 

1) Trend Linier 

Trend linier merupakan model persamaan garis lurus yang berbentuk 

berdasarkan titik-titik diagram pencar dari data selama kurun waktu tertentu. 

Model trend ini garis vertical (tegak) dinyatakan sebagai jumlah perkembangan 

data yang akan dianalisis (y), dan untuk garis horizontal (mendatar) dinyatakan 

sebagai waktu (x). model trend ini biasanya digunakan untuk memprediksi suatu 

persoalan (membuat ramalan jangka panjang). Adapun bentuk umum dari model 

trend linier dinyatakan dengan persamaan:  

 

                                                             
21

 Andi Supangat, Statistika (Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik) 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 167. 
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Keterangan: 

 : Nilai trend untuk setiap unit x 

x   : Unit waktu tertentu 

a   : Intercept (nilai trend y, pada saat x = 0) 

b   : Koefisien trend: Pertambahan y untuk setiap unit waktu tertentu. 

Adapun metode yang digunakan untuk menentukan nilai a dan b pada 

model trend linier dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sebagai berikut: 

a) Least Square Method (Metode Kuadrat Terkecil) 

Dalam menentukan nilai a dan b dengan menggunakan metode kuadrat 

terkecil (least square) adalah dengan membentuk persamaan trend menjadi model 

persamaan Normal Hesse, dengan langkah sebagai berikut: 

1. Langkah pertama, kalikan persamaan y = a + bx dengan tanda ∑ 

2. Langkah kedua, kalikan persamaan y = a + bx dengan tanda ∑x, dan dari 

hasil perkalian tersebut akan diperoleh model Normal Hesse, sebagai berikut: 

∑  = n . a + b ∑ x ……………………. 1)  

∑ x  = a ∑ X + b ∑ x² ………………… 2) 

Setelah ditentukan persamaan Normal Hesse-nya, selanjutnya perhatikan 

jmlah data yang ada ganjil atau genap. Hal tersebut akan berpengaruh pada model 

penyelesaian (menentukan solusi jawaban). Berikutnya kapan waktu dasar 

ditetapkan, keberadaan waktu dasar sangat berperan dalam menentukan nilai-nilai 

a dan b model trend linier tersebut. Jika datanya ganjil atau genap, dan waktu 
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dasar yang ditetapkan berada pada posisi tertentu (tidak berada di tengah-tengah 

data selama kurun waktu yang ditentukan), maka penyelesaiannya dikatakan 

sebagai model penyelesaian dengan cara panjang (∑ x ≠ 0). Namun jika waktu 

dasar ditetapkan berada pada posisi di tengah-tengah data selama kurun waktu 

yang ditentukan, maka model penyelesaiannya dikatakan sebagai model 

penyelesaian cara pendek (∑ x = 0). Hal tersebut menjadi cara untuk mendapatkan 

nilai-nilai a dan b. 

Ada empat macam cara pemecahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk tahun ganjil : - Cara panjang : ∑ x ≠ 0 

- Cara pendek : ∑ x = 0 

2. Untuk tahun genap : - Cara panjang : ∑ x ≠ 0 

- Cara pendek : ∑ x = 0
22

 

3. Analsis Asosiatif 

a. Analisis Regresi 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisa regresi adalah hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan 

dalam bentuk persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional 

antara variabel-variabel. Persamaan ini dapat digunakan untuk melakukakan 

prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen 

dimanipulasi atau diubah-ubah. Model analisis yang digunakan untuk menguji 

model regresi yang dirumuskan adalah regresi linier sederhana. Regresi linier 

sederhana adalah teknik mengukur besarnya pengaruh variabel bebas 
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Ibid hlm 168  
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(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini 

mempunyai dua variabel independen berupa tabungan mudharabah dan deposito 

mudharabahdan variabel dependennya berupa pembiayaan bagi hasil. Rumus atau 

formulasi yang digunakan adalah: Persamaan umum regresi linier sederhana. 

Y = a + bX 

Keterangan: 

  = Total Assets 

  = Konstanta 

   = Koefisien Regresi 

   = NWC  dan /atau NS 

Untuk mencari nilai a dan b menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
 ∑     ∑    ∑    ∑   

  ∑      ∑   
  

  
 ∑    ∑   ∑  

 ∑     ∑   
 

Keterangan: 

  = Konstanta 

  = Koefisien regresi 

  = NWC  dan /atau NS 

  = Total Assets 

  = lamanya periode.
23

  

2) Analisis Regresi Ganda 

                                                             
23

 Sudjana, Metoda Statistika, Cetakan Ulang Ketiga Edisi Keenam, (Bandung: PT 

Tarsito Bandung, 2005), hlm, 315. 
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Analisis regresi ganda yaitu untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas 

X1, X2, ....,Xi terhadap suatu variabel terikat Y. 

Persamaan regresi ganda dua prediktor dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan: 

Y   = variabel dependen (nilai yang dipredikasikan) 

X1 dan X2  = variabel independen 

a   = konstanta (nilai Y apabila X1, X2.......Xn = 0) 

b1 dan b2  = koefisien regresi  (nilai peningkatan atau nilai penurunan) 

Untuk mencari nilai pada persamaan regresi ganda untuk dua variabel 

bebas dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
24

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)       

h)  

                                                             
24

Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistik dalam Penelitian, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2006),  hlm. 250. 
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i)  

b. Analisis Korelasi 

Korelasi dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara dua hal 

atau lebih, atau keadaan saling ketergantungan dua variabel yang dihitung secara 

kuantitas.
25

 Untuk menguji hipotesis asosiatif (hubungan antar variabel), karena 

data berupa rasio maka korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson Product 

Moment, berikut perhitungannya sebagai berikut: 

1) Korelasi Parsial 

Rumus Korelasi parsial  

 

Berhubung dalam penelitian ini variabel prediktor terdiri dari 2 variabel 

maka untuk mencari nilai PPM X1Y dan X2Y rumusnya sebagai berikut: 

a) Korelasi X1 dan Y 

Rumus Perhitungan adalah sebagai berikut: 

 

b) Korelasi X2 dan Y 

Rumus perhitungannya: 

 

2) Korelasi Simultan 

                                                             
25

Tuti Hayati, Pengantar Statistik Pendidikan, (Bandung: Insan Mandiri, 2013), hlm. 91. 
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Korelasi simultan bertujuan untuk mengukur kuatnya hubungan antara 

variabel X dengan variabel Y. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

  

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis    (Koefisien Determinasi/R Square) digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan variabel tingkat Net Working 

Capital  (X1) dan Net Sales (X2) dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap 

variabel tingkat Total Assets (Y). Semakin besar   
 tentu mengindikasikan 

semakin besar pula tingkat kemampuan variabel Net Working Capital  (X1) dan 

Net Sales (X2) dalam menjelaskan variabel Total Assets (Y). Nilai koefisien 

determinasi menunjukan tingkat presentase nilai variabel (Y), jadi semakin besar 

nilai   
 semakin cepat regresi yang dipakai sebagai alat analisis. 
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Dalam analisis regresi, koefisien korelasi yang dihitung tidak untuk 

diartikan sebagai ukuran keeratan hubungan Net Working Capital  (X1) dan Net 

Sales (X2) dan Total Assets (Y), sebab dalam analisis regresi asumsi normal 

bivariat tidak terpenuhi. Untuk itu, dalam analisis regresi agar koefisiensi korelasi 

yang diperoleh dapat diartikan maka dihitung indeks determinasinya, yaitu hasil 

kuadrat dari koefisien korelasi: 

   
       

 
 

Indeks determinasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk menjelaskan 

persentase variasi dalam variabel Total Assets (Y) yang disebabkan oleh 

bervariasinya variabel Net Working Capital  (X1) dan Net Sales (X2). Hal ini 

untuk menunjukan bahwa variasi dalam variabel Total Assets (Y) tidak semata-

mata disebabkan oleh bervariasinya variabel  Net Working Capital  (X1) dan Net 

Sales (X2), bisa saja variasi dalam variabel tak bebas tersebut juga disebabkan 

oleh bervariasinya variabel bebas lainnya yang mempengaruhi variabel tak bebas 

tetapi tidak dimasukkan dalam model persamaan regresinya. 

d. Analisis Uji Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu 

digunakan analisis regresi melalui Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan). tujuan 

digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, serta mengetahui besarnya dominasi variabel 

independen terhadap variabel independen. 

1) Uji t (Parsial) 

Analisis perbandingan variabel bebas dikenal dengan uji t atau uji tes. 

Tujuan uji t adalah untuk mengetahui perbedaan variabel yang dihipotesiskan. 
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Untuk melihat pengaruh peubah bebas secara parsial dapat diuji dengan 

menggunakan uji t. 

Pengujian semacam ini akan sangat berguna jika pada pengujian analisis 

ragam diperoleh kesimpulan bahwa terdapat paling sedikit satu peubah yang 

berpengaruh terhadap peubah tak bebas. Sehingga pengujian ini akan sangat 

bermanfaat untuk menunjukan peubah bebas (X1 = Net Working Capital dan X2 = 

Net Sales) mana yang berpengaruh terhadap peubah tak bebas (Y =Total Assets). 

Uji statistik dapat drumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

thitung = Nilai t hitung 

r   = Nilai koefisien Korelasi 

n   = Banyak Responden 

Apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan (dapat 

digeneralisasikan) atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan t tabel, dengan 

taraf kesalahan tertentu. Taraf kesalahan bisa di tentukan dengan angka 5% yang 

artinya memiliki taraf kepercayaan 95% atau memakai taraf kesalahan 1% yang 

memiliki arti bahwa taraf kepercayaannya sebesar 99%. Untuk menghitung t tabel 

dengan taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu α = 5% (0,05) maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 

ttabel = (1 - α/2)(dk = n - 2) 

Dalam menguji signifikansi koefisien korelasi (uji t), maka langkah uji 

hipotesis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 
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a) Menentukan rumusan hipotesis statistik 

H0 : 𝜌 = 0 = tidak ada hubungan antara variabel x dengan variabel y 

Ha : 𝜌≠ 0 = ada hubungan antara variabel x dengan variabel y 

b) Menentukan uji statistika, yaitu  

c) Menentukan nilai kritis dan daerah kritis dengan derajat kebebasan = n – 

2 

d) Membandingkan nilai uji t terhadap ttabel (1- α/2)(dk) dengan kriteria 

pengujian: jika nilai uji t ≥ ttabel’ maka tolak H0  

e) Membuat kesimpulan
26

 

2) Uji F (Simultan) 

Uji signifikan tabel F yang bertujuan mencari makna hubungan variabel X 

terhadap Y dalam regresi berganda, maka hasil korelasi berganda tersebut diuji 

dengan Uji Signifikansi. 

Berikut tahapanya: 

a) Menentukan Hipotesis Penelitian: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 dengan Y. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 dengan Y 

b) Menentukan Hipotesis Statistik: 

Ha : r ≠ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 dengan Y  

H0 : r = 0, Terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 dengan Y. 

c) Menentukan Tingkat Signifikan: 
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Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, Op.cit, hlm. 232. 
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Tingkat signifikan =5% yang bertujuan untuk mengetahui diterima atau 

ditolak hipotesis. 

d) Perhitungan Signifikansi: 

ftabel  = f{(1-α) (dkpembilangm = m), (dk penyebut) = n-m-1)} 

fhitung =  

Dimana: 

n  = Jumlah Responden 

m = Jumlah Variabel Bebas 

Jika fhitung ≥ ftabel maka tolak Ho artinya signifikan dan  

fhitung ≤ ftabel maka terima Ho yang artinya signifikan.
27

 

4. Analisis Komparatif 

Analisis komparatif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

membandingkan dua variabel atau lebuh dengan tujuan agar mengetahui mana 

yang lebih baik dan melihat penyebabnya. Teknik analisis komparatif merupakan 

suatu teknik analisis guna menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan 

antar variabel yang sedang diteliti dan selanjutnya ditarik kesimpulan.  

Teknik analisis komparatif terbagi menjadi dua macam dalam analisis 

komparatif, yaitu teknik analisis komparasial bivariat dan teknik analisis 

komparasional multivariate. Jika variabel yang dibandingkan hanya terdiri dari 

dua variabel, maka disebut teknik analisis komparasial bivariat. Jika variabel 
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Ridwan dan Sunarto. Loc.Cit, hlm. 90. 
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yang dibandingkan terdiri dari lebih dua variabel, maka disebut dengan eknik 

analisis komparasional multivariate.
28

 

a. T Test 

Pada prinsipnya t Test bekerja atas dasar membandingkan rata-rata 

(compare mean) serta karakter dua kelompok, sebagaimana telah kita ketahui , 

karakter sebuah kelompok atau sampel dapat dijelaskan melalui dua ukuran yaitu 

ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan yang 

digunakan dalam perhitungan T Test adalah mean atau rata-rata (  atau  ). 

Sedangkan ukuran penyebaran yang digunakan adalah standar deviasi (sd; ) dan 

varians (v, sd²   ) 
29

 

 

Rumus : 

  
      

√
 

 
 

 

 

 
, dengan 

  √
                     

        
 

keterangan : 

   : rata-rata kelompok 1 

   : rata-rata kelompok 2 

    : simpangan baku kelompok 1 

   : simpangan baku kelompok 2 

  : banyaknya data.
30
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 Rahayu Kariadinata, Statistik Penelitian Pendidikan (Dilengkapi Pengolahan Data 

dengan Program SPSS) (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2011), hlm. 65. 
29

 Nanang Martono, Statistik Sosial Teori Dan Aplikasi Program Spss, (Yogyakarta:Gava 

Media,2010), hlm 163-164 
30

 Bambang Suharjo, Analisis Regresi Terapan dengan SPSS, (Yogyakarta: Graha Ilmi, 

2008), hlm 3-8 



 

78 

 

 

b. Angka Baku 

Angka baku digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih, 

pada umumnya dalam statistika kecuali data diperlukan juga nilai  dan s. Fungsi 

angka baku adalah untuk membandingkan dua keadaan atau lebih dan menilai 

mana yang paling baik diantara keadaan tersebut. Angka baku menjadi dasar yang 

dapat dipakai untuk membandingkan keadaan dengan satuan yang berlainan. 

Semakin besar angka bakunya semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan 

nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. 


