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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

        Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

B. Jenis Data 

        Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang 

telah terkumpul dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain (Hermawan, 2005). 

Sehingga data yang diperoleh, secara tidak langsung didapatkan dan telah tersedia 

dari pihak kedua yakni melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI).  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

        Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode 2013-2017 merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Purposive sampling dilakukan dengan memberikan kriteria-kriteria 

tertentu untuk menentukan sampel mana yang diambil dari suatu populasi 

(Rosalinawati, 2015), sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp) 

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai laba yang positif tahun 2013-

2017.
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3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan informasi laporan keuangan 

tahunan yang lengkap dengan menyertakan informasi hutang atau Annual 

Report tahun 2013-2017. 

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai penjualan yang positif 

D. Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode studi dokumen. Metode ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang tersedia di situs Bursa Efek Indonesia dari periode 2013-2017.  

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel Independen  

a. Struktur Modal  

        Variabel independen pada penelitian ini yaitu struktur modal yang 

diukur dengan proxy financial leverage, terdiri dari hutang Jangka Panjang 

(Long-Term Debt to Equity/LTD) sebagai (X1), hutang jangka pendek (Short-

Term Debt to Asset/ STD) Sebagai (X2), dan total hutang (Total Debt to 

Equity/TD) sebagai (X3).   

1) Hutang Jangka Panjang (Long-Term Debt To Equity/ LTD) 

        Rasio hutang jangka panjang terhadap total modal menunjukkan 

seberapa besar hutang jangka panjang dapat dijamin dengan total 

modal (Ediningsih,dkk, 2014). LTD diukur dengan rumus berikut:   
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𝐿𝑇𝐷 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 𝑥 100% 

(Ediningsih,dkk, 2014) 

2) Hutang Jangka Pendek (Short-Term Debt To Equity/STD) 

        STD menunjukkan perbandingan antara hutang jangka pendek 

dengan total modal perusahaan menunjukkan seberapa besar hutang 

jangka pendek dapat dijamin dengan total modal (Ediningsih, dkk, 

2014). STD diukur dengan rumus berikut: 

𝑆𝑇𝐷 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 𝑥 100% 

(Ediningsih, dkk, 2014) 

3) Total Hutang (Total Debt To Equity/TD) 

        TD menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan total 

modal perusahaan menunjukkan seberapa besar total hutang dapat 

dijamin dengan total modal (Ediningsih, dkk, 2014). TD diukur 

dengan rumus berikut: 

 𝑇𝐷 =  
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔+ 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 𝑥 100% 

(Ediningsih, dkk, 2014) 

 

 

2. Variabel Dependen  

a. Kinerja Keuangan Perusahaan  
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        Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kinerja keuangan 

sebagai variabel dependen dengan proxy dari profitabilitas yakni Return 

Equity (ROE) sebagai rasio pengukuran dari variabel kinerja keuangan. 

Dengan rumus sebagai berikut: 

1) Return On Equity (ROE) 

        Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham. Menurut Hanafi dan Halim (2012), Return On 

Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu.  

                         𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑋 100%  

(Hanafi dan Halim, 2012) 

 Variabel kontrol  

               Menurut Jogiyanto (2004), variabel kontrol merupakan variabel yang bukan 

sebagai variabel utama yang akan diteliti tetapi lebih ke variabel lain yang 

mempunyai efek pengaruh. Variabel kontrol pada penelitian ini digunakan untuk 

memastikan bahwa hasil regresi mencerminkan realitas sebanyak mungkin serta 

untuk mencerminkan fakta bahwa tingkat Return On Equity (ROE) perusahaan 

tidak hanya bergantung dari struktur modal tetapi juga pada tingkat pertumbuhan 

penjualan sehingga variabel kontrol ini tidak secara eksplisit dipertimbangkan 

dalam penelitian ini (Addae et al, 2013). 

               Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) adalah rasio kenaikan penjualan 

yang menunjukkan perbandingan antara kenaikan penjualan tahun ini dibanding 
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dengan tahun lalu. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka semakin 

baik (Kesuma, 2009). Penjualan merupakan salah satu bagian sumber 

pendapatan perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik dan optimal yakni 

dimana perusahaan dapat memenuhi target penjualannya tentunya perusahaan 

akan memperoleh tambahan dana dan berdampak pada peningkatan profit 

perusahaan.  

       Menurut Kesuma (2009), rumus dari pertumbuhan penjualan yakni sebagai 

berikut: 

𝑆𝐺 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑖 − 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑢
  𝑥 100%                  

(Kesuma, 2009) 

F. Uji Kualitas Data 

 Alat Analisis  

        Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda (Multiple 

Regression) melalui program Eviews 7. 

 Analisis Regresi Linier Berganda 

        Menurut Ghozali (2006), analisis regresi linier berganda bertujuan agar 

penelitian ini mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang pengaruh dari 

variabel-variabel yang digunakan terhadap kinerja keuangan (ROE) sehingga 

dapat diketahui arah hubungan antara variabel independen yaitu hutang jangka 

panjang (LTD), hutang jangka pendek (STD), dan total hutang (TD) dengan 

variabel dependen yaitu kinerja perusahaan (ROE) apakah akan berhubungan 

positif atau negatif. Dan untuk mendapatkan hasil yang relevan dalam 
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melakukan analisis linier berganda maka diperlukan analisis statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, autukorelasi, dan 

heterokedastisitas) dan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 

2011). 

Model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

ROEit    = Profitabilitas diukur dengan ROE 

LTDit    = Hutang jangka panjang 

STDit    =Hutang jangka pendek 

TDit      =Total hutang 

SGit      = Pertumbuhan Penjualan 

𝑏0          = Konstanta 

𝑏1, 𝑏2      = Koefisien regresi   

     e           = Random error (residual) 

 Analisis Statistik Deskriptif 

               Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau 

deskripsi suatu data (Ghozali, 2011). Analisis statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan 

nilai minimum. Rata-rata menunjukkan gambaran umum suatu kelompok. 

Standar deviasi memberikan keterangan variabilitas data. Dan nilai maksimum 

menunjukkan nilai tertinggi serta nilai minimum menunjukkan nilai terendah. 

𝑹𝑶𝑬𝒊,𝒕 = 𝒃𝟎 − 𝒃𝟏𝑳𝑻𝑫𝒊,𝒕 + 𝒃𝟐𝑺𝑮𝒊,𝒕 + 𝒆    … model 1 

𝑹𝑶𝑬𝒊,𝒕 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑺𝑻𝑫𝒊,𝒕 + 𝒃𝟐𝑺𝑮𝒊,𝒕 + 𝒆    … model 2 

𝑹𝑶𝑬𝒊,𝒕 = 𝒃𝟎 − 𝒃𝟏𝑻𝑫𝒊,𝒕 + 𝒃𝟐𝑺𝑮𝒊,𝒕 + 𝒆    … model 3 
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 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

           Menurut Ghozali (2011), uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji 

dalam model regresi apakah variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui pada uji t dan uji F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid dengan jumlah sampel yang kecil.  

          Analisis grafik dan uji statistik adalah dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak. Dilakukannya pengujian dengan 

statistik Jarque - Bera adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Residual berdistribusi normal apabila memiliki nilai 

signifikansi > 0,05. 

           Deteksi uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik, dengan dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

        Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk 

menguji dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari 
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residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti 

diketahui pada uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal.  

        Beberapa cara untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas, adalah 

satunya dengan Uji Gletser. Uji Gletser ini mengusulkan untuk meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi 

terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan signifikansi diatas 

tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

        Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji 

dalam regresi linier apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  

Apabila terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi yang 

menyebabkan model regresinya tidak dapat menaksir nilai variabel dependen 

dan variabel independen tertentu.  

        Ada tidaknya gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson 

(DW Test).Pengujian ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. 
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Pengujian Durbin Watson (DW Test) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis 

nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, 

yang berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson (DW 

Test).Yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang 

menjelaskan. 

d. Uji Multikolinearitas  

        Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji dalam model 

regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharunya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), pada masing-masing variabel 

independen. dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai tolerance diatas 0,01 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut 

baik.  

2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,01 dan nilai VIF diatas 10, 

maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi 

tersebut tidak baik.  
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G. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

 Uji Anova (Uji f) 

                 Uji F merupakan uji kelayakan model yaitu untuk menguji apakah 

model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. 

Signifikan atau tidak signifikan model yang di gunakan bisa di lihat dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel atau dengan cara melihat nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas dari hasil olah data dengan taraf 

signifikansi. Taraf signifikansi yang di tetapkan dalam penelitian ini adalah 

5% (α = 0,05). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dengan output 

SPSS adalah sebagai berikut : 

a.  Jika nilai signifikansi < 0,05 maka model regresi yang digunakan 

baik/signifikan 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka model regresi yang di gunakan 

tidak baik/non signifikan. 

 Uji Hipotesis (Uji t) 

             Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda pada 

penelitian ini menggunakan uji statistik t. Menurut Ghozali (2011), uji 

Statistik t menunjukkan masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen.uji statistik t ini menguji pengaruh signifikan dari 

masing-masing variabel independen secara individual atau parsial dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5% (α=0,05). Dalam uji statistik t, kriteria 

penerimaan dan penolakkan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan  hipotesis (H0 dan H1): 
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1) Hipotesis 1 = hutang jangka panjang (LTD) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

a) Jika nilai sig < α = 0,05 dan koefisien searah dengan 

hipotesis 1 maka hipotesis diterima.  

b) Jika nilai sig > α = 0,05 dan koefisien tidak searah 

dengan hipotesis 1 maka  hipotesis di tolak. 

2) Hipotesis 2 = hutang jangka pendek (STD) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

a) Jika nilai sig < α = 0,05 dan koefisien searah dengan 

hipotesis 2 maka hipotesis diterima.  

b) Jika nilai sig > α = 0,05 dan koefisien tidak searah 

dengan hipotesis 2 maka  hipotesis di tolak. 

3) Hipotesis 3 = total hutang (TD) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

a) Jika nilai sig < α = 0,05 dan koefisien searah dengan 

hipotesis 3 maka hipotesis diterima.  

b) Jika nilai sig > α = 0,05 dan koefisien tidak searah 

dengan hipotesis 3 maka  hipotesis di tolak. 

b. Menentukan tingkat signifikansi pada derajat kepercayaan (α= 0,05 

atau 5%). 

c. Menentukan keputusan uji t 

1) Apabila nilai sig < α = 0,05 dan koefisien searah dengan 

hipotesis maka Ha diterima dan H0 ditolak. 
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2) Apabila nilai sig > α = 0,05 dan koefisien tidak searah dengan 

hipotesis  maka  Ha ditolak dan H0 diterima. 

 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

               Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). 

Besarnya nilai R2 menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen 

dapat dijelaskan variabel independen, sementara sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu.  

        Nilai R2 sama dengan nol (R2 =0) artinya kemampuan dari variabel-

variabel independen (X) amat terbatas dalam menjelaskan variabel 

dependen (Y) atau variasi dari Y tidak dapat dijelaskan oleh X sama sekali 

sedangkan nilai R2 yang mendekati satu (R2 =1) artinya variabel-variabel 

independen (X) memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan 

untuk memprediksi variasi dalam menjelaskan variabel dependen (Y) atau 

dapat dikatakan bahwa semua titik pengamatan tepat (Ghozali, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 


