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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptit yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

keadaan, peristiwa, objek, orang atau segala sesuatu yang terkait dengan 

variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-

kata.  

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu suatu jenis 

data yang didasari oleh ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, 

dan menggunakan logika matematika. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara Sugiyono (2008). Data 

yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan dari www.idx.co.id.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono 

http://www.idx.co.id/
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(2008). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdapat dalam periode 2012-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. 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 tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif Sugiyono (2008). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Metode purposive sampling ini adalah salah satu 

teknik dalam pengambilan sampel non random sampling yaitu cara 

pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi 

kesempatan untuk dipilih menjadi sampel Sugiyono (2008). Pengambilan 

sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dimana syarat yang 

dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang representative. Kriteria dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat di Bursa Efek Indonesia sebagai Emiten selama 4 tahun 

berturut-turut selama periode penelitian hingga akhir tahun 2015. 

b. Mempublikasikan laporan keuangan periodik selama periode 

pengamatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 dengan lengkap. 

c. Perusahaan memiliki laba bersih positif. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu metode yang menghimpun informasi untuk 

menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian. Informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah informasi tentang laporan keuangan. Informasi 

tersebut peneliti dapatkan dari laporan keuangan perusahaan yang 

dipublikasikan melalui www.idx.co.id. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu struktur 

modal yang diproxy menggunakan DER (Debt to Equity Ratio). DER 

adalah sebuah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengembalikan biaya hutang melalui modal sendiri yang dimilikinya yang 

diukur melalui hutang dan total modal (equity). Struktur modal (Debt 

Equity Ratio) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengembalikan biaya hutang melalui modal sendiri 

yang diukur melalui hutang dan total modal Lukas (1999) : 

DER =  X 100  

http://www.idx.co.id/
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2. Variabel Independen 

Variabel independen, yaitu variabel yang bebas dan tidak 

terpengaruh oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara 

lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain. Salah satu 

tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total 

aset atau aktiva dari perusahaan tersebut.mengacu  pada penelitian 

Friska (2011) maka ukuran perusahaan diformulasikan sebagai berikut: 

Size = Ln Total Asset 

b. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva adalah penentu berapa besar alokasi dana untuk 

masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun 

dalam aktiva tetap Syamsudin (2007) Struktur aktiva dalam penelitian 

ini diukur dengan melakukan perbandingan antara total aktiva tetap 

perusahaan dengan total aktiva. Skala yang digunakan adalah rasio, 

dan dirumuskan sebagai berikut : 

Struktur aktiva  =  

 

 



33 
 

 
 

c. Profitabilitas  

Menurut Mamdun (2004) mengatakan rasio profitabilitas adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah ukuran 

efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari volume penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Rasio-rasio untuk mengukur profitabilitas. Skala variabel yang 

digunakan adalah variabel rasio yang merupakan variabel 

perbandingan yaitu  

Profitabilitas (ROE) =  

d. Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan jumlah volume 

penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan yang semakin 

baik akan dapat menjadikan perusahaan dapat membayar hutangnya 

sehingga besar hutang yang ditanggung menjadi relatif aman untuk 

dilunasi. Jika penjualan dan laba meningkat pertahun, maka 

pembiayaan dengan hutang akan menngkatkan pendapatan pemilik 

saham. pertumbuhan penjualan ini diukur melalui penjualan tahunt 

dikurangi penjualan t-1 dengan penjualan t-1. Skala yang digunakan 

adalah rasio, dan dirumuskan sebagai berikut : 

Pertumbuhan Penjualan =  
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F. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Prosedur pengolahan data 

dalam penelitian ini dimulai dengan memilahkan data kedalam variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Regresi Linier Berganda  

Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur ada atau tidaknya korelasi antar veriabel. Analisis regresi 

berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua veriabel atau 

lebih. Selain itu analisis regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh 

antar variabel terikat (Y) terhadap veriabel bebas (X) Ghozali (2016). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Bentuk statistik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

Keterangan : 

Y   : Struktur Modal 

A   : Konstanta 

b1 –b4   : Koefesien Regresi 

X1   : Ukuran perusahaan 

X2    : Profitabilitas 

X3   : Struktur aktiva 

X4   : Pertumbuhan penjualan 
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E  : variabel pengganggu (residual) 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebelum menguji 

hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian 

asumsi klasik ini digunakan agar variabel bebas sebagai estimator atas 

variabel terikat tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapat 4 uji yaitu sebagai berikut : 

a. Uji normalitas  

Menurut Ghozali (2016), uji normatif bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau 

mendekati norma. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data titik pada sumber dari grafik normal 

probability plot. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal maka 

data tersebut berdistibusi normal. 

Normalitas suatu data dapat diuji dengan uji normalitas menurut 

kolmogorov-Sminov satu arah atau analisis grafik. Uji kolmogorov-

Sminov dua arah menggunakan kepercayaan 5%. Dasar pengambilan 

keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah adalah sebagai 

berikut: 

1) Apabila hasil signifikansi lebih besar (>) dari 0,05 maka data 

terdistribusi normal 
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2) Apabila hasil signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 maka data 

tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

b.  Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya), 

jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Aitokorelasi muncul karena observadi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain Ghozali (2016). Mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dari besaran Durbin Watson. Secara umum nilai 

Durbin Watson yang bisa diambil patokan adalah: 

1) Angka Durbin Watson dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2) Angka Durbin Watson diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3) Angka Durbin Watson diatas +2 berarti autokorelasi negatif. 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengaman yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedasitas Ghozali (2016). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas 

adalah dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik dapat 
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dilakukan dengan melihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scaterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola termeregrasi nilai 

absolut residual tertentu, maka terjadi gejala  homokedastisitas. 

d. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

atau tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang 

tinggi diantara variabel bebas Ghozali (2016), untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya Multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada koreelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90). Maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

indepeneden tidak berarti bebas dari multikolonierita. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi 

dua atau lebih variabel independen. 

3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 
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oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana 

setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan 

diregres terhadp variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance <0,10 atau sama dengan 

nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus menentukan tingat kolonieritas 

yang masih dapat ditolelir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 

sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas 

dapat dideteksi dengan niai tolerance dan VIF, tetapi kita masih 

tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah 

yang saling berkorelasi. 

G. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis 1 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu 

Ukuran Perusahan, Struktur Aktiva, Profitabilitas dan Pertumbuhan 

Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu struktur modal yang diproxy dengan DER (Dept Equity 

Ratio). Pengujian Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 
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Ho : b1, b2, b3, = 0, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari seluruhvariabel bebas (X1 sampai X4) terhadap 

variabel terikat (Y). 

Ha : Ho : b1, b2, b3,  0, artinya bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari seluruh variabel bebas (X1 sampai X4) terhadap 

variabel terikat (Y). Rambat & Ridho (2013) 

Adapun rumus F hitung adalah sebagai berikut:  

F hitung  

Keterangan: 

R2 = Koefisien Determinan 

n   = Jumlah Sampel 

k = Jumlah Variabel 

kriteria pengujian:  

1) Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

variabel bebas secara bersam-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2) Bila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya 

variabel bebas secara bersam ama tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengukur positif maupun negatif 

koefisien regresi secara parsial ataupun satu persatu dari variabel 
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bebas. Sedangkan untuk menguji koefisien regresi signifikansi atau 

tidak digunakan uji t dengan rumus Rambat & Ridho (2013) : 

Thitung = 

Keterangan : 

t = Koefisien Thitung 

rp = Nilai Korelasi 

n = Banyaknya Pengamatan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5% ( ) 

kriteria penerimaan uji t:  

Jika t tabel < t hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Jika t hitung > t tabel, atau – t hitung < t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2. Uji Hipotesis II

Untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependen, cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan melihat nilai koefisien regresi yang tertinggi dari variabel 

independen yang digunakan. 




