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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, penelitian asosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih 

Indriantoro dan Supomo (2013). Dalam hal ini, penulis akan menganalisis 

variabel independen yang terdiri Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt Ratio 

(DR) serta menguji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan laba. 

B. Variabel dan Pengukurannya 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

dan variabel independen. 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah leverage yang diukur 

dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah 

sebagai berikut menurut Riyanto (2001:333): 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑋 100% 
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2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih . 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI yang terdiri dari 33 perusahaan, karena perusahaan-

perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai pengaruh terhadap 

lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode penelitian 2014 sampai 2015. 

2. Sampel Penelitian 

Pemiliham sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bias 

lebih representative. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah laporan tahunan 
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perusahaan untuk periode 2014 sampai 2015 pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dengan cara pengumpulan data skunder dari laporan 

keuangan perusahan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

F. Teknik Analisis Data 

 Berikut adalah tahapan tahapan analaisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini: 

1. Uji normalitas data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

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

mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji 

statistic parametrik, Skewness dan kurtosis. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005:115) Uji ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya 
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heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel dependen. Menurut Ghozali (2005:105) dasar 

analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola 

tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2005:95) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson. 

 Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui 

uji Durbin-Watson (DW test), Algifari (2000:89). Dasar pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah: 

Autokorelasi 

< 1 Ada Autokorelasi 
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1,1 – 1,54 

1,55 – 2,46 

2,46 – 2,9 

> 2,9 

Tanpa Kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 

Sumber: Algifari (2000:89) 

3. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi Linier Berganda Regresi linier berganda adalah analisis 

regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (variabel 

dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu 

prediktor (variabel independen). 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

DER dan DR sebagai variabel bebas (independen variabel) terhadap 

pertumbuhan laba sebagai variabel terkait (dependen variabel). 

Pembuktian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi 

linier berganda dengan dua variabel bebas yaitu: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 

Dengan: 

Y   = Variabel pertumbuhan laba 

𝑎   = Konstanta 

𝑏1, 𝑏2     = Koefisien Regresi 
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𝑋1 = Variabel DER 

𝑋2 = Variabel DR 

e = Variabel pengganggu (standar eror) 


