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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh dari struktur permodalan 

terhadap profitabilitas. Obyek penelitian ini adalah struktur modalsebagai variabel 

independen dan Profitabilitas sebagai variabel dependen.Adapun yang menjadi 

obyek penelitian ini adalahperusahaanfood and bavarage yang terdaftar di BEI. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena menekankan 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

C. Variabel dan Pengukurannya 

1.  Variabel Bebas atau Independent Variabel (X) 

Variabel bebas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah struktur modal 

yang diukur dengan perbandingan antara hutang dan modal sendiri 

dariperusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI.Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. 

Pemilihan struktur keuangan merupakan masalah yang menyangkut komposisi 

pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, pada akhirnya berarti 

penentuan  berapa banyak utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk 

mendanai aktivanya.  
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menurut Irawati (2006: 190) “struktur modal merupakan keragaman 

penggunaan berbagai macam sumber dana yang terdiri dari modal, saham biasa, 

saham preferen, laba ditahan, dan obligasi”. Struktur modal adalah variabel laten 

yang didefinisikan sebagai proporsi hutang terhadap aktiva (asset) dan proporsi 

ekuitas atas aktiva (asset)”. 

2.  Variabel Terikat atau Dependent Variabel (Y) 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas 

yang diukur dengan Return On Asset(ROA) perusahaan-perusahaan yang bergerak 

di sektor Makanan dan minuman periode 2011-2014. Variabel terikat Y yaitu 

Profitabilitas (Y) diukur dengan Return On Asset (ROA). ROA digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan asset yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting 

diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA kadang-kadang disebut juga Return on 

Investment (ROI) (Robert, 1997). 

ROA : Net Income After Tax 

Total Asset 

 

D. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalahperusahaan food and 

bavarage yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan 
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kriteria tertentu agar diperoleh sampel yang relevan. Berikutkriteria sampel 

yang telah ditentukan dalam penelitian ini : 

1. Perusahaanfood and bavarage yang memiliki laporan keuangan pada 

periode 2011-2014 dan mendaftarkannya ke BEI. 

2. Perusahaanfood and bavarage yang memiliki laporan keuangan pada 

periode 2011-2014 dan memperbaharui ke BEI 

3. Perusahaan yang memiliki kriteria perputaran Aktiva lancar yang baik, 

dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut dapat mendanai seluruh 

aktivitasnya selama periode yang berjalan. 

F. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data menggunakan data sekunder yang bersifat 

kuantitatif. Data sekunder umumnya berasal dari bukti, catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, dimana data-data tersebut 

bersumber dari Annual Report dan laporan keuangan perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI Universitas Muhammadiyah Malang. Data 

tersebut didapat dari pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Malang. Selain itu, data juga melalui ICMD (Indonesian capital market directory) 

padasitus internet : (www.idx.co.id). 

 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

http://www.idx.co.id/
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 Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, 

makametode pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumentasi atau 

arsip.Yaitu dilakukan dengan meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang 

relevan dengan kepentingan penelitian atau biasa disebut dengan Penelitian 

Pustaka, adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah dan buku-buku yang 

menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series 

karena data dan rasio keuangan (financial data and rations) yangtermuat dalam 

idx fact book dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD),data tanggal 

publikasi laporan keuangan yang diperoleh dari situs BEI (www.idx.co.id). 

H. Teknik Analisis Data 

1. MengukurStruktur Modal 

Untuk mengukur struktur modalpada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. 

2. MengukurProfitabilitas 

Untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut:  

Dengan menggunakanReturn On Asset (ROA). ROA digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan asset yang dimilikinya 

ROA= Laba Setelah Pajak  

 .Total Asset 

 

 

3. Analisis Deskriptif 

http://www.idx.co.id/
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Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui struktur modal, 

profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

Universitas Muhammadiyah Malang. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, dan mean yaitu rata-rata 

dari nilai data penelitian. 

4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi atau peramalan adalah suatau proses memperkirakan secara 

sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang 

berdasarkan informasi di masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar 

kesalahannya dapat diperkecil. 

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variable independen dengan satu variabel dependen. Karena ada 

perbedaan yang mendasar dari analisis korelasi dan analisis regresi. 

Persamaan umum regresi linier sederhana : 

Y = a + bx 

Dimana : 

Y = Subjek variable dependen yang diproyeksikan 

a = nilai konstan harga Y bila X=0 (harga konstan) 

b  = nilai arah atau koefisien sebagai penentu ramalan, yang menunjukan    

angka peningkatan atau penurunan variable dependen yang didasarkan 

pada variable independen. Bila b (+) maka naik dan bila b (-) maka 

terjadi penurunan 

x = subjek variabel independen yang memiliki nilai tertentu untuk di 

prediksikan 


