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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI sebagai objek penelitian selama tahun 2015. Perusahaan manufakturdengan 

berbagai sektor usaha yang dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan data 

yang diperoleh lebih lengkap dibandingkan dengan hanya memilih satu sektor 

tertentu. Variabel yang digunakan adalah Debt Ratio (DR), Return on Assets (ROA), 

Financial Distress (FD) dan Market Value of Equity (MVE). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang ingin 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih, juga menunjukkan 

hubungan antara variable bebas dan terikat (Kuncoro, 2009). 

 

3.2. Metode Penentuan Sample 

3.2.1. Populasi 

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu menganai sekelompok objek 

yang lengkap dan jelas (Husaini dan Setiady, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

laporan keuangannya terdapat dalam Publikasi BEI pada tahun 2015. 

3.2.2. Sample 

Sampel adalah bagian yang diambil sebagian dari anggota populasi (Husaini dan 

Setiady, 2006). Sampel penelitian yang diambil adalah 85 perusahaan yang terdaftar 

pada BEI tahun 2015. Dalam penelitian ini metode atau teknik yang digunakan adalah 

Teknik Sampling (Purposive Sampling) yang merupakan teknik penentuan sampel 

yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Husaini dan Setiady, 2006). 

Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada 

publikasi BEIselama tahun2015 dengan laporan keuangan lengkap dengan posisi laba 

bersih positif maupun negatif dan telah diaudit. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi 

yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder dari laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan di BEI (www.idx.co.id) dan tercantum dalam 

ICMD 2015. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini mengambil data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur periode 2015 yang dipublikasikan di BEI melalui www.idx.co.id dan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data penelitian tsb digunakan untuk 

menelitidugaan pengaruh DR sebagai variable eksogen terhadap FD, ROA dan MVE 

sebagai variable endogenselama tahun 2015. 

 

3.5. Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Endogen 

Menurut Sarjono dan Julianita (2011) variabel endogenous (endogen)adalah 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel endogenous (endogen) 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Return on Asset (ROA), Financial 

Distress (FD) dan Market Value of Equity(MVE). 

a. Nilai Perusahaan yang diukur dengan MVE (market value of equity) yaitu 

jumlah nilai pasar dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham terhadap nilai 

buku dari total equity. 

b. ROA (return on Assets), Rasio prosentase dari laba bersih setelah pajak (EAT) 

terhadap jumlah aktiva, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan 

bersih. 

c. FD (financial distress), Kondisi keuangan perusahaan yang diukur dengan 

model Altman Z-score yang terbagi dalam tiga zona diskriminan: yaitu zona 

“aman”; zona “abu-abu”; dan zona “distress” 

3.5.2 Variabel Eksogen 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Menurut Sarjono dan Julianita (2011) variabel exogenous (eksogen) adalah 

variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel manapun.Variabel exogenous 

(eksogen) dalam penelitian ini adalah Debt of Ratio (DR). 

DR (Debt Ratio), adalah rasio prosentase dari total hutang terhadap total 

aktiva, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-

hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. 

Ringkasan variabel dan definisi operasional variabel dari penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini: 
Tabel 3.1 
Variabel dan Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Skala Pengukuran 

1. MVE Jumlah nilai pasar dari 

saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham terhadap 

nilai buku dari total equity 

Rasio Harga Saham x 

Jml Saham 

Nilai Buku Equity 

2. DR Rasio antara total hutang 

terhadap total asset 

Rasio Total Hutang 

Total Aset 

3. FD Kondisi kesehatan 

keuangan 

Rasio Altman Z-score 

4. ROA Rasio antara EAT terhadap 

total asset 

Rasio EAT 

Total Assets 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tentang gambaran variabel-

variabel yang ada dalam penelitian sehingga diperoleh informasi yaitu: mean atau rata-

rata, standar deviasi, maximum atau nilai tertinggi pada data, dan minimum atau nilai 

terendah pada data (Ghozali, 2006), untuk menggambarkan variable MVE, DR, FD, 

dan ROA. 

 

3.6.2. Teknik Analisis Data 
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3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Menurut Anwar Hidayat (2016), multikolinearitas adalah situasi yang 

menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variable bebas atau 

lebih dalam sebuah model regresi berganda. Dalam situasi terjadi 

multikolinearitas dalam sebuah model regresi berganda, maka nilai koefisien 

beta dari sebuah variable bebas dapat berubah secara dramatis bila ada 

penambahan atau pengurangan variable bebas didalam model. Multikolinearitas 

tidak mempengaruhi kekuatan prediksi secara simultan tapi mempengaruhi nilai 

prediksi dari sebuah variable bebas. 

Nilai prediksi sebuah variable bebas adalah koefisien beta, kita bisa 

mendeteksi adanya multikolinearitas dengan adanya nilai standar error yang 

besar dari sebuah variable bebas dalam model regresi. Jadi jika terjadi 

multikolinearitas maka sebuah variable yang berkorelasi kuat dengan variable 

lainnya didalam model, kekuatan prediksinya tidak handal atau tidak stabil 

(Hidayat, 2012). 

Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai 

Tolerance (TOL) tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas 

dari multikolineritas. VIF= 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 

= 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance (Ghozali, 2011). 

b. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov–Smirnov yang 

dilakukan terhadap data residual model regresi. Uji normalitas menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, baik variabel dependen maupun variabel 

independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Santoso, 

2009). 

 

3.6.2.2 Analisis Jalur 

Pengujian hipotesis penelitian ini dengan teknik analisis data kuantitatif. 

Teknik analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan 

perhitungan angka-angka dalam mengambil suatu keputusan didalam 

memecahkan masalah. Teknik analisis tersebut sekarang dikenal dengan metode 
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analisis jalur (path analysis) (Riadi, 2013). Analisis jalur digunakan untuk 

melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab 

akibat (bukan bentuk hubungan interaktif/reciprocal). Dengan demikian dalam 

model hubungan antar variabel tersebut, terdapat variabel independen yang 

dalam hal ini disebut variable Eksogen (Exogenous), dan variabel dependen 

yang disebut variabel endogen (endogenous) (Sugiyono, 2009). 

Dalam buku Riadi (2013) mengajukan beberapa langkah dalam melakukan 

analisis jalur dalam delapan langkah yaitu:  

1. Gambarkan Diagram Jalur Secara Lengkap (Full Path Diagram) 

2. Menentukan Persamaan Struktural 

3. Menghitung Matriks Korelasi Antarvariabel 

4. Tentukan Koefisien Masing-Masing Jalur 

5. Uji Signifikansi Koefisien Pengaruh 

6. Menentukan Faktor Residual 

7. Uji Kesesuaian Model 

8. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total 

 

 

 

 

 

 

 

 


