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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penilitian 

Jenis Penelitian adalah penelitian Asosiatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk menganilis hubungan antara suatu variable dengan variable 

yang lain, dalam penelitian ini menganalisis hubungan antara Struktur 

modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Good Corporate Governance 

terhadap Nilai Perusahaan. 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 

metode Quata sampling (Augustine & Kristaung, 2013) yaitu sampel atas 

dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria : 

1. Menerbitkan laporan keuangan perusahaan pertambangan periode 2018 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayarkan atau dibeli 

oleh investor di pasar modal. Nilai perusahaan yang dijual atau bersedia 

dibayar oleh para investor biasaya berbentuk saham. Harga saham 
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perusahaan yang terdapat dipasar modal menggambarkan nilai 

perusahaan tersebut. Pengukuran nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan price book value (PBV). Nilai PBV dapat dirumuskan 

dengan : 

𝑃𝐵𝑉 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2. Variabel Independen  

a. Struktur Modal (X1) 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan 

antara jumlah modal eksternal dengan modal sendiri. Oleh karena 

itu, struktur modal diukur dengan debt to equity ratio (DER). DER 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

(penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s equity yang 

dimiliki perusahaan. Secara matematis DER dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐻𝑈𝑇𝐴𝑁𝐺

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝐾𝑈𝐼𝑇𝐴𝑆
 

Total debt merupakan total liabilities (baik hutang jangka 

pendek maupun jangka panjang) sedangkan total shareholder’s 

equity merupakan total modal sendiri (total modal saham yang 

disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman 

(hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin 

tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek 
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dan jangka panjang). Semakin besar rasio ini maka akan 

mengindikasikan bahwa sturktur modal perusahaan lebih 

didominasi oleh utang, menurut Warrant et al (2004) semakin 

rendah DER, maka kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam 

kondisi buruk akan semakin bagus. Rasio DER yang kecil 

menunjukan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban 

terhadap kreditur. 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitibalitas yaitu kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba akan diukur dengan Return on Equity (ROE). 

Rasio ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa, 

yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang 

saham biasa. Rumus ROE dapat dihitung sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝐴𝐵𝐴 𝑆𝐸𝑇𝐸𝐿𝐴𝐻 𝑃𝐴𝐽𝐴𝐾

𝐸𝐾𝑈𝐼𝑇𝐴𝑆
 

c. Ukuran Perusahaan (X3) 

Menurut (Brigham & Houston, 2010) Ukuran perusahaan 

dapat dinilai dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika 

perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih 

leluasa dalam mempergunakan asset yang ada diperusahaan 

tersebut. Secara umum untuk menyerdehanakan ukuran perusahaan 

yang diproksikan dengan total aset menggunkan log natural, hal ini 
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dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Jika 

nilai total aset langsung dipakai maka nilai variabel sangat besar. 

Si𝓏e = ℒ𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎)  

d. Good Corporate Governance (X4) 

Corporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, 

kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, 

pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. 

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan 

pengelolaan perusahaan. Pengukuran Good Corporate Governance 

diukur menggunakan Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah 

program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan 

oleh lembaga Independent The Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG) dan bersifat sukarela untuk kepersetaan CGPI. 

CGPI berupa skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang 

telah dibuat. Indeks yang digunakan untuk memberikan skor 

merupakan angka yang dimulai dari 0 sampai dengan 100. Skor ini 

merupakan gabungan dari aspek dan indicator dalam penilaian 

terhadap implementasi GCG di dalam perusahaan, yaitu : Komitmen 

terhadap corporate governance, Transparansi, Akuntabilitas, 

Resposibilitas, Independensi, Keadilan, Kompetensi, 



27 
 

 
 

Kepemimpinan, Kemampuan Bekerjasama, Visi, Misi dan Tata 

Nilai, Strategi dan Kebijaksanaan, Etika, Iklim Etikal. 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 

32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka 

menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menerapkan 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan/atau menjelaskan 

alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 

Dimana CGPI adalah program riset dan pemeringkatan penerapan 

GCG yang dilakukan oleh lembaga Independent The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI berupa skor dan 

pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) memiliki 4 tahapan penilian 

yang meliputi self assessment, penilian dokumen, penilian makalah 

dan observasi. Good corporate governance pada penelitian ini 

menggunakan nilai pemeringkatan CGPI yang didesain menjadi 

tiga kategori berdasarkan tingkat/level, dan apabila tidak mengikuti 

pemeringkatan CGPI maka diberikan skor 0. 

1) Skor 1 : Cukup Percaya 55-69 

2) Skor 2 : Terpercaya 70-84 

3) Skor 3 : Sangat Terpercaya 85-100 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan 

tahunan masing-masing perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2018 

yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, mendownload dan mengkaji data sekunder yang 

berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan oleh 

Bursa Efek Indonesia atau akses internet melalui www.idx.co.id.  

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Tahap awal analisis data yang biasa digunakan dalam 

menganalisis data adalah tahap uji asumsi klasik. Dalam  (Jusriani & 

Rahardjo, 2013) tahap ini digunakan untuk mengatahui apakah model 

regresi memenuhi kriteria Best, Linear, Unbiased, Eficient Estimator 

(BLUE), sehingga dapat dipakai dalam memprediksi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian terkait variabel 

independen dan variabel dependen yang dilakukan dengan model 

regresi yang tujuannya melihat apakah kedua variabel tersebut 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Apabila hasil nanti 

memperlihatkan atau menghasilkan model regresi yang 

berdistribusi normal maka model regresi tersebut dikatakan baik. 

Menurut (Ghozali 2006)  uji normalitas dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis tersebut 

nantinya akan memberikan gambaran atau sinyal terkait residual 

berdistribusi normal atau tidak. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yaitu pengujian yang bertujuan untuk 

memdeteksi apakah terdapat korelasi antara variabel bebas didalam 

model regresi. Tahapan yang dapat dilakukan dalam mengetahui 

apakah terdapat multikolineritas dengan melakukan uji Varian 

Infaltion Factor (VIF). Apabila variabel dependen tidak berkorelasi 

dengan sempurna maka model regresi pada penelitian tersebut 

dikatakan baik. Pada saat nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai 

Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dapat 

dikatakan terbebas dari multikolinearitas. 
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c. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat penyimpangan atau tidak pada model regresi serta menguji 

apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Penilaian uji 

heteroskedatisitas biasanya dengan melihat suatu pola tertentu pada 

grafik yang hasilnya nanti apabila pola yang dihasilkan tidak jelas 

maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas begitu juga 

sebaliknya apabila pola yang dihasilkan jelas maka terjadi 

heteroskedastisitas. Serta pengukuran yang dilakukan uji  

heteroskedastisitas dengan melihat hasil dari tabel grafik 

scatterplots. 
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2. Uji Analisis Regresi Berganda 

Pengujian teknik analisis regresi berganda ini dilakukan dengan 

alat tambahan atau alat bantu yang nantinya dapat mendeskripsikan 

hasil dari pengujian menggunakan analisis ini. Alat bantu pengujian ini 

menggunakan sistem pemograman software SPSS versi 24. Analisis 

regresi berganda ini merupakan suatu sistem pengujian yang dilakukan 

untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Dalam (Jusriani & Rahardjo, 2013) model dari analisis ini 

menggunakan model analisis regresi linear berganda yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑒 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan diukur dengan price book value 

a = Konstanta 

b1= Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X1 sebesar 

satuan 

X1 = struktur modal diukur dengan DER 

b2 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X2 sebesar 

1 satuan 

X2 = profirabilitas diukur dengan ROE 

b3 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X3 sebesar 

1 satuan 

X3 = ukuran perusahaan diukur dengan Total Aset 
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b4 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X4 sebesar 

1 satuan 

X4 = Good corporate governance diukur dengan CGPI  

e = Standar error 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F  

Uji F atau pengujian secara bersama-sama ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

memiiki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Pengukuran pada uji ini memiliki batasan-batasan yang 

telah ditetapkan terkait simpulan hasil dalam pengujian ini.  

b. Uji t 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa besar 

variabel bebas secara parsial dapat menerangkan atau menjelaskan  

variabel terikat secara individu. Hasil uji t disimpulkan berdasarkan 

ketentuan yang sudah ditetapkan dalam uji ini. 

 


