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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini ialah perputaran piutang dan 

likuiditas pada laporan keuangan PT Aneka Gas Industri 2008-2012. Adapun 

yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini ialah perputaran piutang. Seperti 

yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2012;39) bahwa variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat sendiri menurut Sugiyono 

(2012;39) ialah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Likuiditas menjadi variabel terikat dalam penelitian ini. 

Berdasarkan objek penelitian di atas, penulis akan menganalisis mengenai 

pengaruh perputaran piutang terhadap tingkat likuiditas pada PT Aneka Gas 

Industri Periode 2008-2012. 

3.2 Metode Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
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3.2.1 Jenis dan Metode yang digunakan 

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dan 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain. 

Arikunto (2009:8) menjelaskan bahwa penelitian verifikatif pada dasarnya 

ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data di lapangan. Dimana pengujian hipotesis tersebut 

menggunakan perhitungan-perhitungan statistik. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran dari masing-

masing variabel yang diteliti, yaitu gambaran mengenai perputaran piutang, 

gambaran mengenai likuiditas dan seberapa besar pengaruh perputaran piutang 

terhadap tingkat likuiditas pada PT Aneka Gas Industri. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel Bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

perputaran piutang. 

2. Terikat (Y) 
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Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi suatu 

akibat adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah likuiditas quick ratio. 

Berikut merupakan Tabel 3.1 mengenai operasionalisasi variabel dalam penelitian 

ini: 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel Definisi/ Konsep Indikator Skala 

Perputaran 

Piutang 

(X) 

Rasio perputaran piutang 

menunjukkan rata-rata 

sebarapa sering, secara rata-

rata, piutang berubah, yaitu 

diterima dan ditagih 

sepanjang tahun. 

 

K.R. Subramanyam, Jhon J. 

Wild, (2010:251) 

Perputaran Piutang 

 

            Penjualan bersih 

            Rata-rata piutang 

 

(K.R. Subramanyam, Jhon 

J. Wild (2010:251) 

 

 

Rasio  

Likuiditas 

Quick Ratio 

(Y) 

Rasio likuiditas mengukur 

kemampuan likuiditas jangka 

pendek perusahaan dengan 

melihat aktiva lancar 

perusahaan relatif terhadap 

hutang lancarnya (hutang 

dalam hal ini merupakan 

kewajiban perusahaan. 

 

Mamduh M. Hanafi, Abdul 

Halim (2009:77) 

Quick Ratio 

Current Assets – Inventories 

Current Liabilities 

 

Irham Fahmi (2011:59) 

Rasio 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

 Menurut Sugiyono (2012:137) jika dilihat dari sumber data, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 
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langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. 

 Dalam penelitian ini, sumber data didapat dari situs PT Aneka Gas 

Industri. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah rasio. Berikut merupakan 

Tabel 3.2 mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

TABEL 3.2 JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data Jenis Data Sumber Data 

1 Pertumbuhan Ekonomi Global Sekunder  Website 

nextbigfuture.com 

2 Perkembangan Perekonomian 

Indonesia 

Sekunder  Website Badan Pusat 

Statistik 

3 Data Perputaran Piutang, 

Likuiditas Quick Ratio 

Sekunder  Website Laporan 

Keuangan Publikasi PT 

Aneka Gas Industri. 

 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampling 

3.2.4.1 Populasi  

 Populasi menurut Sugiyono (2012:80) ialah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Cooper dan Schindler (2011:364) mendefinisikan bahwa “A population is the total 

collection of elements about which we wish to make some inferences”, yang dapat 

diartikan bahwa populasi merupakan pengumpulan sejumlah unsur mengenai apa 

yang ingin kita buat kesimpulannya. 

 Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini ialah laporan keuangan PT Aneka Gas Industri periode 2008-

2012 yang dipublikasikan di website PT Aneka Gas Industri. 
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3.2.4.2 Sampel  

 Sampel didefinisikan oleh Sugiyono (2012;81) sebagai bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Cooper dan Schindler 

(2011:364) menjelaskan bahwa “The basic idea of sampling is that by selecting 

some of the elements in a population, we may draw conclusions about the entire 

population”. Penjelasan tersebut memiliki pengertian bahwa ide dasar sampling 

adalah dengan memilih beberapa unsur dalam suatu populasi, lalu kita dapat 

menarik kesimpulan mengenai seluruh populasi tersebut.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

ialah laporan Keuangan PT Aneka Gas Industri dari periode 2008 sampai 2012 . 

 

3.2.4.3 Teknik Penarikan Sampel 

 Teknik sampling menurut Sugiyono (2012;81) ialah teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. Arikunto (2009;95) 

mengemukakan beberapa teknik sampling yang biasa dikenal antara lain sampling 

acak (random sampling), sampling kelompok (cluster sampling), sampling 

berstrata (stratified sampling), sampling bertujuan (purposive sampling), sampling 

wilayah (are sampling), sampling kembar (double sampling), dan sampling 

berimbang (proportional sampling). 

 Selain itu, Sugiyono (2012:81) berpendapat bahwa ada macam-macam 

teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu probability sampling yang terdiri 

dari simple random sampling, propotionate stratified random sampling, dan area 
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sampling. Adapun yang termasuk non probability sampling yaitu sampling 

sistematis, sampling kuota, sampling incidential, purposive sampling, sampling 

jenuh dan snowball sampling. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling jenuh. 

Sugiyono (2012:85) menjelaskan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila jumlah populasi relatif kecil, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

 

3.2.5 Teknik pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka perlu adanya teknik atau 

metode pengumpulan data. Arikunto (2009:100) menjelaskan bahwa metode 

pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

berdasarkan studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi literatur. 

 Studi dokumentasi ialah menganalisis berdasarkan dokumen-dokumen 

tertulis dari perusahaan seperti laporan keuangan perusahaan serta yang terakhir 

adalah studi literatur yaitu mengenai pengumpulan informasi yang memiliki 

hubungan dengan variabel yang diteliti. Studi literatur ini didapat dari skripsi, 

jurnal dan website. 
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3.2.6 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.2.6.1 Pengolahan Data dan Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa 

proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsir data yang telah diperoleh 

dari laporan. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan atau mengubah ke 

dalam bentuk yang lebih sederhana untuk lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.  

Analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

angka yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

3.2.6.2 Rancangan Analisis Data Deskriptif  

 Laporan Keuangan PT Aneka Gas Industri diukur dengan menggunaka 

rasio sebelum uji hipotesisnya. Perhitungan rasionya adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perputaran Piutang (X) 

Rasio perputaran piutang dalam penelitian ini diukur dengan Account 

Receivable Turnover (ART). Perputaran piutang menunjukkan berapa kali suatu 

perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode atau kemampuan dana yang 

tertanam dalam piutang berputar dalam suatu periode tertentu. Rasio ini 

menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola piutangnya. Makin cepat 
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perputaran piutang makin baik kondisi keuangan perusahaan. Brigham Ehrhardt 

(2009:103) menetapkan bahwa standar pengumpulan piutang adalah tidak lebih 

dari 36 hari dan berputar sebanyak 10-15 kali. 

Perhitungan Perputaran Piutang 

                                    
                

                 
 

(K.R. Subramanyam, Jhon J. Wild, 2010:251) 
 

Standar yang ditetapkan dalam perputaran piutang yaitu sebanyak 10-15 kali. 

Perhitungan Periode Pengumpulan Piutang  

                              
           

                
 

(Brigham, 2009:103) 

Standar yang ditetapkan dalam jumlah hari pengumpulan piutang adalah tidak 

lebih dari 36 hari. 

2. Analisis Data Likuiditas (Y) 

Menurut Subramanyam dan John J. Wild (2010:241) mengatakan bahwa 

“Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya”. Adapun menurut Qasim Saleem dan Ramiz Ur 

Rehman (2011)  dalam jurnalnya yang berjudul “Impacts of liquidity ratios on 

profitability” menyatakan bahwa: 

Liquidity management is very important for every organization that means 

to pay current obligations on business, the payment obligations include 

operating and financial expenses that are short term but maturing long 

term debt. Liquidity ratios are used for liquidity management in every 

organization in the form of current ratio, quick ratio and Acid test ratio 

that greatly affect on profitability of organization. 
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Maksudnya adalah manajemen likuiditas sangat penting bagi setiap 

organisasi untuk membayar kewajiban dalam bisnis, pembayaran kewajiban 

termasuk biaya operasional dan beban keuangan yang bersifat jangka pendek, 

tetapi jatuh tempo utang jangka panjang. Rasio likuiditas yang digunakan untuk 

manajemen likuiditas dalam setiap organisasi dalam bentuk rasio lancar, rasio 

cepat dan rasio asam tes yang sangat mempengaruhi terhadap profitabilitas 

organisasi. Dalam menghitung Likuiditas Quick Ratio adalah sebagai berikut: 

             
                        

                   
 

(Irham Fahmi, 2011:59) 

Menurut Brigham Ehrhardt (2009:103) mengatakan bahwa standar quick ratio 

pada perusahaan industri adalah sebesar 2,1. 

 

3.2.6.3 Rancangan Analisis Data 

 Setelah diperoleh data mengenai perputaran piutang dan quick ratio, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam 

proses pengolahan data ini digunakan teknik analisis data. Teknik analisis yang 

digunakan untuk menguji data dengan skala rasio dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier (regretion analysis), untuk memperoleh suatu persamaan 

sederhana yang menunjukkan hubungan fungsional ataupun kausal antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lain. Dengan melakukan analisis regresi dapat 

dipelajari hubungan antara variabel-variabel yang ada, sehingga dari hubungan 
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tersebut dapat diprediksi beruahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain 

berubah. 

 Dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel X (Perputaran Piutang) dan variabel Y (Quick Ratio). 

Analisis regresi akan memberikan gambaran seberapa besar nilai Quick Ratio jika 

Perputaran Piutang berubah (mengalami kenaikan atau penurunan). Karena yang 

dicari adalah hubungan antara satu variabel independent dan satu variabel 

dependent, maka analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier sederhana. 

 

3.2.6.4 Uji Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang 

dibutuhkan pengujian untuk mengetahui kebenarannya. Pengujian hipotesis 

dilakukan untuk mencari jawaban dari penelitian ini. Sesuai dengan hipotesis 

yang telah diajukan bahwa “perputaran piutang memiliki pengaruh negatif 

terhadap likuiditas”, untuk mengetahui kebenarannya dilakukan analisis regresi 

linear sederhana. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus 

dipenuhi pada analisis regresi. Salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum 

melakukan analisis regresi linear sederhana adalah uji linearitas. 

Uji linearitas bertujuan untuk memastikan hubungan antara variabel X 

dengan variabel Y bersifat linear, kuadratik atau dalam derajat yang lebih tinggi. 
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Maksudnya apakah garis X dan Y membentuk garis lurus atau tidak, jika tidak 

linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Adapun rumus yang 

digunakan dalam uji linearitas menurut Sugiyono (2012:265), adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

JK(T) = Jumlah Kuadrat Total 

JK(a) = Jumlah Kuadrat koefisien a 

JK(b|a) = Jumlah Kuadrat Regresi (b|a) 

JK(S) = Jumlah Kuadrat Sisa 

JK(TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

JK(G) = Jumlah Kuadrat Galat 

 

 

JK     ∑ Y2 

JK     
  ∑ Y  2

 
 

JK           X Y   
 ∑X  ∑Y 

 
  

 
   ∑ X Y    ∑X  ∑Y  2

   ∑X2    ∑X 2 
 

JK      JK      JK      JK       

JK   C      Y  
 ∑Y 2

 i
 

xi

 

JK  G  JK      JK   C  
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2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Persamaan regresi yang digunakan adalah persamaan regresi linier 

sederhana. Bila variabel-variabel yang akan dikorelasikan terdiri dari variabel X 

sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat, maka untuk 

menduga regresi liniernya perlu menaksir parameter-parameter regresinya 

sehingga diperoleh persamaannya seperti berikut ini : 

 

 

(Sugiyono, 2012:270) 

Keterangan: 

Y =  Subyek dalam variabel dependen yang diperediksikan 

X =  Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

a  =  Harga Y bila X = 0 (harga konstan)  

b = Arah angka ata koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan. 

Untuk mencari nilai a maka digunakan rumus sebagai berikut : 

   
  Y  X2    X   XY 

   X2    X2 
 

 Untuk mencari nilai b maka digunakan rumus sebagai berikut: 

   
   XY    X   Y 

   X2    X 2
 

(Sugiyono, 2012:272) 

Y = a + bX 
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X dikatakan mempengaruhi Y, jika berubahnya nilai X akan menyebabkan 

adanya perubahan nilai Y, artinya naik turunnya X akan membuat nilai Y juga 

naik turun, dengan demikian nilai Y ini akan bervariasi. Namun nilai Y bervariasi 

tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh X karena masih ada faktor lain yang 

menyebabkannya. 

Dengan menggunakan analisis regresi sederhana, dapat dilihat arah 

hubungan variabel X terhadap variabel Y melalui nilai koefisien b. Koefisien b 

dinamakan koefisien arah regresi linier dan menyatakan perubahan rata-rata 

variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini 

merupakan pertambahan apabila b bertanda positif dan penurunan atau 

pengurangan jika bertanda negatif (Sudjana, 2005:318). Jika koefisien b bernilai 

positif maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap 

variabel Y, dan sebaliknya. Jika koefisien b bernilai negatif maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y. 

3. Pengujian Keberartian Regresi 

Uji keberartian model regresi atau disebut uji F (uji Anova) dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah model persamaan regresi linier yang 

digunakan dapat menjelaskan pengaruh yang berarti dari variabel perputaran 

piutang dalam memprediksi variabel likuiditas. Rumus yang digunakan untuk uji 

F ini adalah sebagai berikut: 

  
JK        

JK              
 

(Sudjana, 2005:355) 

Keterangan: 
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JK (reg) = Jumlah kuadrat regresi = ∑(Ŷi   Y̅ 2, dengan derajat 

kebebasan dk = k 

JK (res) =  Jumlah kuadrat residu (sisa) = ∑ Yi   Ŷ)
2
, dengan derajat 

kebebasan dk = n-k-1 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan formulasi hipotesis. 

H0 : Model persamaan regresi tidak berarti. 

Ha: Model persamaan regresi berarti. 

b. Taraf nyata yang digunakan (α) = 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan 

dk = k dan dk = n-k-1. 

c. Menentukan kriteria pengujian. 

H0 diterima bila Fhitung ≤ Ftabel dan H0 ditolak bila Fhitung > Ftabel 

d. Menentukan nilai statistik F. 

Membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. 

4. Pengujian Keberartian Koefisien Regresi 

Uji keberartian koefisien regresi dilakukan melalui uji t dengan cara 

membandingkan antara ttabel dengan thitung dari koefisien regresi variabel 

independen. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari 

variabel independen memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen.  

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan formulasi hipotesis. 

H0 : β = 0, artinya perputaran piutang tidak memiliki pengaruh terhadap 

likuiditas. 
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Ha : β ≠ 0, artinya perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap 

likuiditas. 

b. Taraf nyata (α) yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan dk = n-k-1. 

c. Menentukan kriteria pengujian. 

Jika -ttabel < thitung < ttabel, maka H0 diterima 

Jika -ttabel ≥ thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak 

d. Menentukan nilai statistik t dengan rumus 

  
 

  
 

(Sudjana, 2005:325) 

Keterangan: 

thitung = Nilai t 

b = Koefisien regresi variabel 

   =  Standar error variabel 

     2           2 

e. Membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. 

 


