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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

independen/bebas dan variabel dependen/terikat. Variabel independen/bebas 

dalam penelitian ini adalah Leverage Keuangan sebagai variabel (X1) dan 

Profitabilitas (X2). Adapun variabel dependen/terikat dalam penelitian ini 

adalah Earning per Share (Y). Sehubungan dengan objek penelitian tersebut, 

maka yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah seluruh perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan uji hipotesis data yang berupa angka-angka dan dapat 

dihitung secara sistematis, dimana variabel-variabel yang digunakan disajikan 

dalam bentuk angka-angka (Aulia, Meiliana Stevani, 2013:6). 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sumber data 

penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Pada penelitian ini data kuantitatif berupa data numerik 
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atau dengan kata lain berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan 

keuangan beberapa perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3.3.2. Sumber Data 

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder, yaitu sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara yang berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dokumen-dokumen 

perusahaan dan laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini yang meliputi : data laporan keuangan 16 perusahaan terkait 

selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan 2013, buku-buku, 

literatur, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu: 

1. PT. Akasha Wira International Tbk. 

2. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

3. PT. Tri Banyan Tirta Tbk. 

4. PT. Cahaya Kalbar Tbk. 

5. PT. Davomas Abadi Tbk. 

6. PT. Delta Djakarta Tbk. 
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7. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

8. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

9. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

10. PT. Mayora Indah Tbk. 

11. PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

12. PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

13. PT. Sekar Bumi Tbk. 

14. PT. Sekar Laut Tbk. 

15. PT. Siantar Top Tbk. 

16. PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. 

Pemilihan sampel dengan metode nonprobabilitas atau secara tidak 

acak, elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama 

untuk terpilih menjadi sampel. (Indriantoro dan Supomo, 2013:130). 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu purposive sampling 

(pemilihan sampel bertujuan) berdasarkan pertimbangan tertentu dan 

kriteria yang akan dilaksanakan penelitian ini adalah perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang memiliki 

laporan tahunan selama tiga tahun per 31 Desember karena penelitian ini 

menggunakan tiga tahun pada laporan keuangan. Maka terdapat 12 

perusahaan yang mewakili populasi (representatif) karena memenuhi 

syarat atas pertimbangan tertentu. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

dokumentasi yaitu mencari data-data berupa laporan keuangan perusahaan 

makanan dan minuman tahun 2011-2013 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dan pengumpulan data di perpustakaaan yang berhubungan 

dengan masalah penelitian dengan cara membaca literatur-literatur 

maupun dari sumber referensi lainnya seperti sumber internet dengan topik 

penelitian guna memperoleh data sekunder. 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

a. Financial Leverage (X1) merupakan proporsi yang menggambarkan 

seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai dengan modal 

pinjaman atau rasio serta menghitung dengan cara membagi antara 

modal pinjaman (debt) terhadap total aktiva (total asset). 

��� =
����� ������

����� �������
 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang 

menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah total kewajiban 

dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan 

(Warsono, 2003: 239). 

Semakin besar DER menunjukkan semakin besar kewajiban 

yang ditanggung perusahaan dan nilai DER yang semakin rendah akan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya. Banyak penekanan yang dilakukan pada 
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rasio ini, karena jika rasio ini buruk, maka perusahaan akan memiliki 

masalah riil jangka panjang, salah satunya adalah masalah 

kebangkrutan. Semakin tinggi rasio ini akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham (Sartono, 

2001: 66). 

b. Profitabilitas (X2) merupakan proporsi yang menggambarkan beberapa 

rasio keuangan yang berhubungan dengan laba yang dihasilkan suatu 

perusahaan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Ada tiga rasio yang menyangkut dengan profitabilitas yaitu net profit 

margin, return on assets dan return on equity. 

1. Net Profit Margin 

��� ������ ������ =
���� �����

���������
 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan 

tertentu. Profit margin yang rendah menandakan penjualan yang 

terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu 

tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua 

hal tersebut (Hanafi dan Halim, 2012:81). 

2. Return On Assets 

��� =  
���� �����

����� ����
 

 



27 
 

Rasio profitabilitas lainnya adalah Return On Assets 

(ROA). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi 

menunjukan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi 

manajemen (Hanafi dan Halim, 2012:81-82). 

3. Return On Equity 

��� =  
���� �����

����� �� ��
 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini 

mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak 

bisa menghitung deviden maupun capital gain untuk pemegang saham. 

Rasio ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuangan 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2012:82). 

c. Earning Per Share (Y) merupakan bagian dari laba setelah pajak suatu 

perusahaan yang dialokasikan kesetiap saham yang biasa beredar, 

dengan membagi laba bersih setelah bunga dan pajak (EAT) dengan 

jumlah saham yang diterbitkan pada masing-masing perusahaan. 

��� =  
���

�����  �� �� �������
 

3.7. Tehnik Analisis Data 

Data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dianalisis agar dapat memecahkan masalah dan 
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membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan sebelumnya dengan 

menggunakan teknik analisis sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur rasio leverage keuangan digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Leverage Keuangan (DER) =
����� ������

����� �������
  x 100 % 

2. Untuk menghitung profitabilitas Net Profit Margin (NPM) 

digunakan rumus sebagai berikut : 

NPM =
Laba Bersih

Penjualan
 

3. Untuk menghitung profitabilitas Return on Equity (ROE) 

digunakan rumus sebagai berikut : 

ROE =  
���� ������

����� �����
  x 100 % 

4. Untuk menghitung profitabilitas Return on Assets (ROA) 

digunakan rumus sebagai berikut : 

  ROA =  
���� ������

����� ����
  x 100 % 

5. Untuk menghitung Earning Per Share (EPS) digunakan rumus 

sebagai berikut : 

EPS =
EAT

Jumlah saham beredar
 

6. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara 

kuantitatif guna menghitung apakah terdapat pengaruh dari tingkat 

leverage keuangan dan profitabilitas terhadap earning per share. 
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Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan statistic sebagai alat hitung antara lain : 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data 

terbebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, 

heterokedastisitas dan autokorelasi.  

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk 

menguji normalitas data, dengan ketentuan signifikansi > 0.05 

maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonearitas 

Menurut Ghozali (2011:105), uji multikolonearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak 

terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dengan SPSS 

dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF 

(Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance antarvariabel 
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bebas. Multikolonearitas terjadi jika nilai tolerance dibawah 

0.10 dan nilai VIF di atas 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011:130-143), uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk melihat keakuratan dalam pengujian 

data ini dapat dilihat melalui uji glejser dengan melihat tingkat 

signifikansinya, jika berada di atas nilai tingkat kepercayaan (α 

= 5%) maka dalam model regresi tidak ada heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110), uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Ada beberapa cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi, salah satunya adalah dengan menggunakan uji 

Durbin-Waston (DW test). 

2. Analisis Regresi Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis 

ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau 

lebih dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Adapun rumus dari 
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regresi linier berganda (multiple linier regresion) adalah 

sebagai berikut :  

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

Keterangan :  

Y = Earning Per Share (EPS)  

X1= Debt To Equity Ratio (DER) 

X2 = Return On Assets (ROA)  

X3 = Net Profit Margin (NPM)  

X4 = Return On Equity (ROE)  

a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi variabel DER  

b2 = Koefisien regresi variabel ROA  

b3 = Koefisien regresi variabel NPM  

b4 = Koefisien regresi variabel ROE 

e = Faktor kesalahan 

3. Pengujian Hipotesis  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Model regresi untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji F (simultan) dan uji t (parsial). 

Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan pengujian 

yaitu uji-F dan uji-t. 

a. Uji-F  
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Uji–F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:68). Tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan level 

of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k) dan 

(k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel.  

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen.  

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung 

dengan Ftabel dengan ketentuan:  

- jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak untuk 

α = 5%,  

- jika Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak untuk 

α.= 5%. 

b. Uji-t  

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial 

dari variabel independennya (Ghozali, 2011:160). Tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan level 

of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k-1), 
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dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah 

variabel.  

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.  

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel dependen.  

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi thitung 

dengan t tabel dengan ketentuan:  

- jika t hitung < t tabel, atau –t hitung > -t tabel maka Ho 

diterima dan Ha ditolak untuk α = 5%,  

- jika t hitung > t tabel, atau –t hitung < -t tabel maka Ha 

diterima dan Ho ditolak untuk α = 5%. 

3.   Koefisien Determinan (R2)  

Uji koefisien determinan (R2) bertujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel dependen. Koefisien determinan (R2) 

berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 1). (Aulia, 

Meiliana Stevani, 2013:7). 

 




