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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kuantitatif, 

penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y). Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa 

besar kecilnya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian 

ini menjelaskan pengaruh Leverage Financial (X1), dan Leverage Operasi 

(X2) sebagai variabel independen terhadap kondisi earning per share (Y) 

sebagai variabel dependen 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

Perusahaan sektor pertambangan berjumlah 47 perusahaan, namun 

hanya perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya dan 

perusahaan yang mengalami laba positif dalam laporan keuagnnya. 

2. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang diambil dengan maksud, 
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tujuan tertentu dan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan untuk pengambilan sampel oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Perusahaan sektor pertambangan yang masih tercatat sebagai 

emiten di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. 

b. Perusahaan sektor Pertambangan yang 3 tahun terakhir 

melaporkan keuangannya dari tahun 2015-2017. 

c. Perusahaan sektor Pertambangan yang 3 tahun terakhir 

memiliki laba positif keuangannya dari tahun 2015-2017. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Earning Per Share 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah EPS 

(Earning Per Share) Perusahaan. Earning Per Share atau laba per 

lembar saham merupakan variabel yang akan dipengaruhi atau 

dihasilkan dari variabel independen. EPS merupakan keuntungan 

yang akan di terima oleh investor atau pemegang saham dari 

setiap lembar saham yang dimilikinya. Para investor selalu 

mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi untuk setiap 

investasi ynag dilakukannya. Salah satu cara untuk meningkatkan 

EPS adalah dengan menggunakan hutang sebagai salah satu 

sumber pendanaan perusahaan, hal ini sesuai dengan pendapat 

dari Brigham & Houston (2006) “Penggunaan hutang yang tinggi 

atau rendah dapat mempengaruhi naik turunnya EPS”.  
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𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2. Leverage Operating 

Merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perubahan earning per share. Leverage operasi diproksikan 

dengan Degree of Operating Leverage (DOL). DOL 

menunjukkan perbandingan antara persentase perubahan EBIT 

dengan persentase perubahan penjualan. Rumus untuk 

menghitung DOL ialah sebagai berikut (Bambang, Sugeng 

2013;348): 

𝐷𝑂𝐿 =
%Perubahan EBIT

%Perubahan  penjualan
 

𝐴𝑡𝑎𝑢 

𝐷𝑂𝐿 =

EBITt − EBITt − 1
EBITt − 1

Salest − Salest − 1
Salest − 1

× 100 

3. Leverage Financial 

Merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perubahan earning per share. Leverage Financial diproksikan 

dengan Degree of Financial Leverage (DFL). DFL menunjukkan 

perbandingan persentase perubahan earning per share dibagi 

dengan persentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak. 
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Rumus untuk mencari nilai DFL ialah sebagai berikut (Bambang, 

Sugeng 2013;352): 

𝐷𝐹𝐿 =
%Perubahan EPS

%Perubahan EBIT
 

𝐴𝑡𝑎𝑢 

𝐷𝑂𝐿 =

EPSt − EPSt − 1
EPSt − 1

EBITt − EBITt − 1
EBITt − 1

× 100 

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 

keuangan tahunan dari perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI 

dari tahun 2015 – 2017 dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (IDX) atau dapat dilihat dari 

situs resminya www.idx.co.id.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi dari data-data 

yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor pertambangan yang tercatat 

di bursa efek Indonesia melalui situs internet resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id  

  

http://www.idx.co.id/
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F. Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik dengan 

bantuan program SPSS dengn menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. Berikut adalah metode yang digunakan dalam menganalisis 

data pada penelitian ini. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel independent dan variabel dependent atau 

keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Karena metode 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov normalitas. 

Berikut dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov Smirnov 

yaitu ; 

a. Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

2. Model Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. 

penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

sehingga dengan hal ini regresi linear berganda dinyatakan dalam 

persamaan matematis sebagai berikut : 
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Y = α + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + εi 

Keterangan :  

    Y : Earning per share 

   α : Konstanta  

   b : Koefisien regresi 

   X1 : Leverage Financial (DFL) 

   X2 : Leverage Operating (DOL) 

    : Error term (residual) 

3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

tidak. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

diantara variabel bebas. Pada saat mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas didalam model regresi dapat diketahui dari nilai 

toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai tolerance rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain. Variance  dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regrasi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Pengujian Glejser adalah untuk mengetahui model regresi memiliki 

indikasi heterokedastisitas atau tidak dengan cara meregresikan 

absolud residual (UbsUt). Jika variabel independen secara signifikan 

mempengaruhi UbsUt maka ada indikasi heteroskedastisitas, dan 

sebaliknya jika variabel independen tidak mempengaruhi UbsUt maka 

tidak terdeteksi indikasi heteroskedasitas. 

5. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t 

dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

dengan uji Durbin Watson ( (Ghozali, 2017 : 121) 
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Tabel 3.1 Pengambilan keputusan autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 
 

0 < d < dl 
 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 
 

Tidak ada autokorelasi 
negative 

Tolak 
 

4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 
negative 

No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 
 

Tidak ada autokorelasi, 
positif 

atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

SPSS, 2017. 

6. Uji Hipotesis 

 

a. Uji F atau Uji Signifikansi Simultan  

  Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel 

independen yang diamati berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

1) Penentuan besar F hitung menurut (Sugiyono 2013;257) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  
𝑅2/(𝐾 − 1)

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

   Keterangan : 

   Fh = Besarnya F hitung 

   R = Koefisien Determinasi 

   N = Jumlah Observasi 
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   K = Jumlah Variabel 

2) Pernyataan Hipotesis 

H0 : β1, β2, β3  = 0 , artinya tidak ada pengaruh operating 

leverage dan financial leverage secara simultan terhadap 

earning per share.  

Ha : β1, β2, β3 ≠ 0 , artinya terdapat pengaruh operating 

leverage dan financial leverage secara simultan terhadap 

earning per share.  

3) Kriteria keputusan diterima dan ditolak untuk uji F adalah 

sebagai berikut: 

Membandingkan nilai F-hitung dengan F tabel α = 5%, 

dengan ketentuan : Apabila nilai F-hitung dengan F-tabel 

lebih besar dari α = 5% , maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak, sebaliknya Ha diterima. Itu artinya, model 

cocok untuk digunakan. 

b. Uji t atau Uji Parsial 

  Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu 

pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari 

operating leverage dan financial leverage serta variabel 

dependen yaitu earning per share. Menurut (Sugiyono 

2013;250) rumus yang digunakan sebagai berikut.  
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1) Rumus Uji t 

Untuk menilai t hitung digunakan rumus: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑋 − µ

𝑆

√𝑛

 

Keterangan: 

Th = Besarnya t hitung 

X = Rata-rata sampel 

µ = Rata-rata populasi 

S = Standart deviasi sampel 

N = Jumlah sampel 

2) Pernyataan Hipotesis 

a) Pengaruh operating leverage dan financial leverage 

secara simultan terhadap earning per share: 

H01 : 1 < 0, artinya tidak terdapat pengaruh secara 

simultan antara operating leverage dan financial 

leverage terhadap earning per share  

Ha1 : 1 > 0, artinya terdapat pengaruh secara simultan 

antara operating leverage dan financial leverage 

terhadap earning per share.  

b) Pengaruh signifikan antara financial leverage terhadap 

earning per share. 

H02 : 3 < 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan 

financial leverage terhadap earning per share. 
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Ha2 : 3 > 0, artinya terdapat pengaruh signifikan 

financial leverage terhadap earning per share. 

3) Kriteria keputusan diterima dan ditolak untuk uji t adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig > 0,05 maka H0 

diterima  

b. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig < 0,05 maka H0 

ditolak 

7. Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑅2) 

Koefisien determinasi 𝑅2 pada intinya dimaksudkan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 𝑅2 adalah 

antara 0 (nol) dan 1 (satu), dimana nilai 𝑅2 yang kecil atau mendekati 

0 (nol) berarti kemampuan vaiiabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, namun jika nilai 

𝑅2 yang besar atau mendekati 1(satu) berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 


