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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penetian yang akan digunakan   dalam   penelitian   ini

adalah   metode asosiatif  dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif

merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan  hubungan  kausal

dan  pengaruh  antaravariabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut

Sugiyono (2012:11) menyatakan bahwa pengertian asosiatif adalah penelitian

yang bertujuan untukmengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua

variabel atau lebih.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Sumber data sekunder karena peneliti tidak mengumpulkan sendiri data yang

diperoleh melainkan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak

tertentu perusahaan antara lain laporan tahunan (Annual report) perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

C. Jenis dan Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan jumlah yang terdiri dari banyak

elemen-elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan

untuk membuat kumpulan (Sanusi, 2014: 23). Dalam prakteknya, seorang

peneliti jarang sekali melakukan penelitian terhadap keseluruhan
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kumpulan elemen (populasi). Dalam populasi penelitian ini adalah

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi

yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili

populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan

yang Terdaftar di BEI yang sekaligus menjadi populasi pada tahun 2016-

2018 yang memenuhi kriteria.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

yang melakukan publikasi laporan keuangannya tahun 2016 – 2018.

2. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan secara

lengkap dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan variabel yang

diteliti selama pengamatan tahun 2016 – 2018.

3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian berturut-

turut selama periode pengamatan 2016-2018.

D. Variabel Penelitian

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek

pengamatan penelitian. Jadi, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Tipe-tipe variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam

hubungan antara variabel lain yaitu:
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1 Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah sebutan lain dari variabel dependen,

variabel ini merupakan variabel yang menjadi akibat dari pengaruh

variabel independen (Sugiyono, 2011:39). Variabel dependen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan.

2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah sebutan lain dari variabel independen,

variabel ini merupakan variabel yang dapat menjadi alasan variabel

dependen berubah serta dapat mempengaruhi variabel dependen.

(Sugiyono, 2011:39). Variabel independen yang digunakan dalam

penelitian adalah Leverage dan profitabilitas

E. Definisi Operasional Variabel

1) Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang

Dalam penelitian ini Leverage dapat diukur dengan menggunakan

debt to equity ratio (DER) yaitu rasio yang membandingkan antara

jumlah hutang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan

sebagai sumber pendanaan usaha. Rasio ini berguna untuk mengetahui

jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik

perusahaan. Karena rasio ini mengukur proporsi dana yang bersumber

dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Dengan kata lain,
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rasio ini berfungsi untuk mengetahui modal sendiri yang dijadikan

untuk jaminan hutang.

DER =

2) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2012). Profitabilitas

yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham.

Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar pula

kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya, dan hal ini

akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini

profitabilitas dapat diukur dengan ROE (Return On Equity). ROE

adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan

menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.

ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pengambilan

yang diperoleh pemilik atau pemegang saham atas investasi

diperusahaan. ROE membandingkan besarnya laba bersih terhadap

ekuitas saham biasa. Semakin tinggi ROE menunjukkan bahwa

semakin tinggi tingkat pengambilan terhadap investasi yang dilakukan

oleh perudahaan semakin rendah ROE suatu perusahaan maka tingkat

pengambilannya akan semakin rendah pula. Seorang calon investor

perlu melihat ROE suatu perusahaan sebelum memutuskan melakukan
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investasi supaya dapat mengetahui seberapa banyak yang akan

dihasilkan dari investasi yang dilakukannya (Sitepu, 2010).

ROE =

3) Nilai Perusahaan

Menurut Kusumadilaga (2010), suatu perusahaan dikatakan

memiliki nilai perusahaan yang baik jika kinerja perusahaan juga baik.

Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Apabila harga

perusahaannya tinggi, maka dapat dikatakan nilai perusahaannya juga

baik. Nilai perusahaan biasanya diukur dengan PER. Kegunaan price

earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai

kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share nya.

Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa

dengan earning per share.

Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan

kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin

besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk

tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

PER =
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F. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1) Sumber Data

(Sanusi, 2014: 104) Dalam penelitian ini sumber data yang

digunakan adalah data kuantitatif perusahaan pertambangan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia.

2) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data laporan keuangan

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI yang akan diteliti. Karena,

data–data tersebut yang akan menjadi pedoman variabel penelitian.

G. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh

mana variabel bebas (Leverage dan profitabilitas) mempengaruhi variabel

terikat (nilai perusahaan) pada perusahaan pertambangan yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan alat analisis eviews. Fungsi

atau persamaan dapat di susun sebagai berikut:

Y=a+b1 X1+b2 X2 +e

Keterangan:

Y = Nilai perusahaan

a = Konstanta

b1-b2 = Koefisien Regresi

X1 = Leverage

X2 = Profitabilitas

e = Kesalahan Residual (error)
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H. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk

mendeskripsikan suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata–rata (mean),

standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik Deskriptif dimaksudkan

untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel

penelitian ( Ghozali,2013).

I. Uji Normalitas

Uji Jarque Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit

test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai

dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai

skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan nol. Oleh karena

itu nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpanan

distribusi dari normal. Dalam aplikasinya nilai Jarque Bera (JB) dibandingkan

dengan nilai Chi – Square Tabel pada derajat kebebasan 2.

J. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi uji

multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF)

dan Nilai Toleransi. Dengan syarat jika nilai VIF tidak lebih dari 10

maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas. Dan jika

nilai VIF lebih dari 10 maka model dinyatakan mengandung

multikolinieritas. (Suliyanto, 2011: 82).
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2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisidas dan jika

berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139).

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t

dalam model regresi linier. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi

adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Untuk mengetahui ada

tidaknya autokorelasi pada model regresi adalah sebagai berikut:

1. Apabila du < DW < 4-du berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila du ≤ DW ≤ du atau 4- du ≥ DW ≥4-dl maka tidak ada

kesimpulan yang dapat diambil

3. Bila DW < dl maka terjadi autokorelasi positif

4. Bila DW > 4- dl maka terjadi autokorelasi negatif.

K. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan atau disebut juga uji F dalam analisis regresi linear

berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara

bersama-sama atau secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap
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variabel terikat . Dasar pengambilan Keputusan untuk uji F (Simultan)

dalam Analisis Regresi:

Jika nilai Sig F > 0,05 : Ho diterima H1 ditolak, maka Leverage dan

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan.

Jika nilai Sig F < 0,05 : H1 diterima Ho ditolak, maka Leverage dan

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2) Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk mendeteksi sejauh

mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel

dependen. Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati 1,

maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin

kuat, yang artinya variabel–variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Dewi, 2015).

3) Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen(Ghozali, 2006). Adapun Keputusan hipotesis

sebagai berikut: Jika probabilitas (signifikansi) t ≤ 0,05: H1 diterima Ho

ditolak maka Leverage dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

nilai perusahaan. Jika probabilitas (signifikansi) t ≥ 0,05: Ho diterima H1

ditolak maka Leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan.


