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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan 

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. 

Penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif dimana penelitian ini dilakukan untuk 

mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dengan variabel lainnya. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Suatu variabel merupakan segala sesuatuyang akan menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Adapun 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal 

(Debt to Equity Ratio) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengembalikan biaya hutang melalui modal sendiri 

yang dimilikinya  yang  diukur  melalui  hutang jangka panjang  dan total 

modal (equity) pada setiap akhir tahun. Struktur modal (Debt to Equity 
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Ratio) dapat dihitung dengan membandingkan hutang jangka panjang 

dengan total ekuitas: 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Struktur Aktiva (X1) 

Struktur aktiva adalah perbandingan antara aktiva tetap 

dengan total aktiva pada setiap akhir tahun. Struktur aktiva 

menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan 

(collateral value of assets) pada akhir tahun. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan rumus: 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba tahunan. Dalam penelitian ini, rasio yang 

digunakan adalah NPM (Net Profit Margin). Rasio ini digunakan 

untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan, dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝑀 =  
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
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c. Pertumbuhan Aset (X3) 

Pertumbuhan aset adalah perubahan (peningkatan/ 

penurunan) total aktiva tahunan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pertumbuhan aset dapat dihitung dengan selisih antara total aset 

periode sekarang dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan 

total aset periode sebelumnya, dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1
 

d. Ukuran Perusahaan (X4) 

Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan. Ukuran untuk menentukan ukuran 

perusahaan adalah dengan melihat dari total aset pada setiap akhir 

tahun selama periode 2014-2016, dapat dihitung sebagai berikut: 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014-2016. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka/bilangan atau data 

kualitatif yang diangkakan. Sesuai dengan kriterianya, data kuantitatif 

dapat diolah/dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau dalam bentuk yang 

sudah jadi/diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan 

bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 

yang dimuat dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) atau 

melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

Jumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 adalah sebanyak 19 perusahaan. 

2. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2014: 85). Kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain: 

a. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai emiten yang sahamnya aktif diperdagangkan 

selama periode 2014-2016. 

http://www.idx.co.id/
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b. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap 

secara berturut-turut selama periode 2014-2016. 

c. Perusahaan tersebut memiliki laba bersih yang bernilai positif selama 

periode 2014-2016.  

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam 

penelitian, dari jumlah populasi penelitian diperoleh sebanyak 15 

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, 

mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2016 yang diakses di www.idx.co.id. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda (multiple linear regression) dengan menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Analisis ini digunakan untuk menguji 

apakah terdapat pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

software SPSS for Windows. Langkah-langkah teknik analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah variabel 

pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. 

Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal. 

Uji normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk 

setiap analisis multivariate. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik (Ghozali, 2011): 

Dalam penelitian ini, normalitas data diuji dengan menggunakan 

uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mengukur normalitas 

data adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar 

pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka data tidak terdistribusi 

normal. 

b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka data terdistribusi normal. 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Ghozali (2011), analisis regresi digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. 

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut: 
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𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1  + 𝑏2𝑋2 +  𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑒 

Keterangan: 

Y = Struktur Modal (DER) 

a = Konstanta 

𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4 = Koefisien Regresi 

𝑋1 = Struktur Aktiva 

𝑋2 = Profitabilitas 

𝑋3 = Pertumbuhan Aset 

𝑋4  = Ukuran Perusahaan 

e = Eror term 

 

3. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model yang dibentuk dalam menerangkan variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R² besarnya antara 0 sampai 1 

(0 < R² < 1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, 

nilai R² yang mendekati 1 menandakan variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 
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4. Uji Pengaruh 

a. Uji F (Uji Secara Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

dependen. Pengujian secara simultan (Uji F) ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut (Ghozali, 2013):   

1) Ada tidaknya pengaruh dapat dilihat dengan membandingkan 

antara Ftabel dan Fhitung. Dasar keputusan yang diambil adalah 

sebagai berikut:   

a) Bila Fhitung ≥ Ftabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya 

variabel struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel struktur modal. 

b) Bila Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel struktur modal. 

2) Signifikansi pengaruh dapat dilihat dari nilai signifikansi pada 

tingkat signifikansi (α = 0,05). Jika Sig. < 0.05 maka variabel 

struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran 

perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel struktur modal.  
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b. Uji t (Uji Secara Parsial) 

Uji t ini dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

dengan asumsi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013). 

Pengujian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1) Membandingkan antara ttabel dan thitung masing-masing variabel, 

dengan kriteria sebagai berikut:  

a) Bila thitung ≥ ttabel, maka maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Artinya variabel struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan 

aset, dan ukuran perusahaan secara individu berpengaruh 

signifikan terhadap variabel struktur modal. 

b) Bila thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan 

ukuran perusahaan secara individu tidak berpengaruh 

terhadap variabel struktur modal. 

2) Berdasarkan probabilitas 

Jika Sig. < 0.05, maka secara individu variabel struktur 

aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel struktur modal. Jika 

Sig. > 0.05, maka secara individu variabel struktur aktiva, 

profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran perusahaan secara 

individu berpengaruh signifikan terhadap variabel struktur modal. 
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c. Uji Pengaruh Terbesar 

Uji pengaruh terbesar digunakan untuk mengetahui variabel 

bebas manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi linier, maka 

digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient) (Ghozali, 2011). Nilai 

Standardized Coefficient dari variabel independen yang paling besar 

menandakan variabel independen tersebut yang berpengaruh dominan 

terhadap variabel dependen. 

 

5. Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi linear berganda perlu diuji apakah model 

tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak, yang mana asumsi ini 

merupakan asumsi yang mendasari analisis regresi. Pengujian asumsi 

klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh 

benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi dan terbebas 

dari gejala-gejala asumsi klasik.  

a. 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. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan 
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melihat Tolerance Value dan Vaariance Inflation Factor (VIF) 

dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

1) Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 menunjukkan model terjadi 

multikolinearitas. 

2) Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 menunjukkan model tidak 

terjadi problem multikolinearitas. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas. 

Namun, apabila berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

Salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan analisis grafik 

scatterplot. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED), dengan residualnya 

(SRESID). Dasar analisis terjadi Heteroskedastisitas  adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2011):  

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

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
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menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2011). 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson Test (DW 

Test). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

berdasarkan tabel nilai DW, nilai ini akan kita bandingkan dengan 

nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah 

sampel (n) dan jumlah variabel independen. Kriteria pengambilan 

keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel 

Durbin-Watson adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 
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Tabel 3.1 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan 
Ketentuan Nilai 

Durbin-Watson (DW) 
Tidak ada autokorelasi 
positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 
positif No decision dl < d < du 

Tidak ada autokorelasi 
negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 
negatif 

No decision 4-du < d < 4-dl 

Tidak ada autokorelasi 
positif atau negatif 

Tidak 
ditolak 

du < d < 4-du 

Sumber: Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program 
SPSS, 2011) 




