
18 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunkan adalah jenis penelitian asosiatif yang 

merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena 

serta hubungan-hubungannya. 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2016. 

2. Sampel 

Perolehan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. 

b. Perusahaan menyajikan dan mengungkapkan data sesuai kebutuhan penelitian 

berkaitan dengan struktur modal dan nilai perusahaan selama periode penelitian 

C. Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

a. Nilai Perusahaan 

Menurut Husnan (2016) nilai perusahaan merupakan harga atau sejumlah 

biaya yang bersedia dibayarkan oleh pembeli apabila perusahaan dijual. Nilai 

perusahaan yang telah go public dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada di 

pasar modal. Nilai perusahaan diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) yang 
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menurut Harmono (2014) dalam Pasaribu dkk (2016) merupakan rasio antara harga 

pasar saham dengan nilai buku saham. Semakin tinggi rasio ini menunjukan bahwa 

perusahaan berhasil dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham. PBV 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑷𝑩𝑽 =  
𝑪𝒍𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒃𝒖𝒌𝒖 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎
 

2. Variabel Independen 

a. Debt to Equity Ratio 

Struktur modal perusahaan dapat diukur menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER) yaitu perbandingan antara jumlah modal asing dan modal sendiri pada suatu 

perusahaan. DER digunakan untuk melihat modal sendiri yang digunakan sebagai 

jaminan untuk hutang perusahaan (Ambarwati, 2010). Adapun rumusnya sebagai 

berikut: 

 

𝑫𝑬𝑹 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 yang berupa data yang diperlukan untuk 

semua variabel penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian berupa nilai 

tercatat liabilitas, ekuitas, nilai pasar saham dan nilai buku saham perusahaan. 
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E. Teknik Perolehan Data 

Perolehan data sekunder penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2013-2016. 

F. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Teknik analisa  data   yang diggunakan dalam  penelitian  ini  adalah 

teknik  analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai  pengaruh  antara  variabel  independen atau Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap variabel dependen Nilai Perusahaan dengan menggunakan 

program SPSS. Sebelum melakukan analisis regresi liner sederhana data penelitian 

harus memenuhi beberapa syarat uji seperti uji validitas dan reliabilitas serta uji 

normalitas dan linearitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier 

variabel dependen dan variabel independen  mempunyai distribusi  normal  atau  

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

atau mendekati normal (Ghozali, 2016).  

Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov – 

Smimov  satu  arah  atau  analisis  grafis.  Dasar  pengambilan  keputusan normal 

atau tidaknya data yang diolah adalah sebagai berikut: 

 Jika signifikan > 0,05 berarti residual berdistribusi normal 

 Jika signifikan < 0,05 berrati residual tidak berdistribusi normal 

Selain dengan uji Kolmogorov-Smirnov normalitas suatu data juga dapat 

dilihat dari grafik Normal P-Plot, dengan asumsi jika penyebaran titik-titik dari 
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kumpulan data mengikuti garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa data 

memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika tidak mengikuti garis diagonal maka 

data menyalahi asumsi normalitas. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Bentuk hubungannya dapat berupa linear, kuadrat, 

atau kubik. Maksud dari linear sendiri adalah hubungan yang seperti garis lurus. 

Data penelitian yang baik menunjukan adanya hubungan linear antara variabel 

bebas dan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini uji linearitas dilihat dari 

compare means pada menu analyze program SPSS. 

Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas: 

a. Melihat nilai signifikasi dari output SPSS 

 Jika nilai sig. deviation from linearity > 0,05, maka terdapat hubungan linear 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 Jika nilai sig. deviation from linearity < 0,05, maka tidak terdapat hubungan 

linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Melihat nilai F 

 Jika nilai Fhitung < Ftabel , maka terdapat hubungan linear antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

 Jika nilai Fhitung > Ftabel , maka tidak terdapat hubungan linear antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

3. Uji Heterkesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas  dilakukan untuk menguji apakah dalam model 
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regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedositas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika 

varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedasitas atau yang homokesdastisitas (Ghozali, 2016). 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot. 

Kemudian jika pada grafik terdapat pola tertentu yang teratur maka kemungkinan 

terjadi heterokesdastisitas, sementara jika tidak ada pola yang jelas atau titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas (Ghozali, 2016). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

(t-1) dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang bebas  autokorelasi.  

Uji Durbin-Watson (DW-test) dapat digunakan untuk  mendeteksi  autokorelasi 

(Ghozali, 2016). 

DW test sebagai bagian dari statistik non–parametrik dapat digunakan untuk  

menguji  korelasi  tingkat  satu  dan  mensyaratkan adanya  intercept dalam model  

regresi  dan  tidak  ada  variabel  lag  diantara variabel independen.  

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 

a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–du) 

maka koefisien autokorelasi = 0, berari tidak ada autokorelasi. 
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b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (l)maka 

koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0, berarti 

ada autokorelasi negatif. 

d.  Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-

dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

5. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaannya dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan :  

Y = Economic Value Added (EVA) 

X = Debt to Equity Ratio (DER) 

a = konstanta 

b = koefisien Regresi 

Nilai koefisien regresi sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal ini 

berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh 

searah antara variabel bebas dengan variabel terikat (dependen), setiap kenaikan 

nilai variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat (dependen). 

Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel bebas akan 

mengakibatkan penurunan nilai variabel terikat (dependen). 
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Dasar pengambilan keputusan pada analasis regresi linear sederhana sebagai 

berikut: 

a. Melihat nilai signifikansi dan nilai probabilitas 

 Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  

 Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

b. Melihat nilai thitung dan ttabel 

 Jika nilai thitung > ttabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

 Jika nilai thitung < ttabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

6. Analisis Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi melalui uji 

statistik t. Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial 

atau simultan serta untuk mengetahui persentase dominasi variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

a. Uji Statistik t 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Jika Thitung > 

Ttabel maka variabel independen secara parsial dikatakan berpengaruh terhadap 
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variabel dependen. Uji signifikan t menggunakan tingkat 0,05 dengan kriteria 

sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  

 Jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  

Selain dengan melihat nilai signifikasi dan nilai probabilitas, pada uji t juga 

dapat dilakukan hipotesis dengan melihat thitung dan ttabel. 

 Jika nilai thitung > ttabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

 Jika nilai thitung < ttabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 . Nilai R
2  

yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 


