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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

i. Subyek dan Obyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI). 

Obyek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia(BEI). 

ii. Jenis Data 

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah dengan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber data berupa pencatatan historis 

yaitu data laporan keuangan (Sugiono, 2007). 

iii. Tehnik pengambilan Sample  

Pengambilan sampel pada perusahaan ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu di lakukan dengan mengambil populasi berdasarkan criteria tertentu. 

Adapun criteria tersebut di antaranya adalah: 
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a. Seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode2012-2015 

b. Perusahaan yang memiliki dan melaporkan laporan keuangan secara lengkap 

selama 2012-2015 

c. Perusahaan yang memiliki laba positif selama periode 2012-2015 

d. Perusahaan yang menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan selama 

periode 2012-2015 

e. Perusahaan yang tidak memiliki defisit modal selama periode 2012-2015 

iv. Definisi Variabel 

 Pada penelitian ini terdiri dari dua variable, di antaranya variable dependen 

(Y) dan variable independen (X). Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

struktur modal. Untuk Variable Independen adalah struktur aktiva, profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan likuiditas. 

Variabel dependent 

a. Struktur modal 

Struktur modal adalam perimbangan atau perbandingan antara total hutang dengan 

total aktiva. 
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 Pengukuran terhadap struktur modal ini mengacu dari buku (mamduh 2009 : 85) 

DER  
            

            
 

Variabel Independen 

b. Struktur aktiva 

Struktur aktiva adalah kekayaan atau total asset yang di miliki oleh perusahaan. 

(Weston dan Brigham, 2005:175) struktur aktiva adalah perimbangan atau 

perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva.(Agus sartono. 2010:248) 

Rumus mengukur struktur aktiva yaitu: 

Struktur  aktiva =  
             

            
 

c. Profitabilitas  

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA(return on asset). Rasio 

ini di gunakan untuk mengukur sejauh mana penggunaan asset yang di gunakan 

untuk menghasilkan laba untuk perusahaan. (mamduh 2009:85) 

ROA = 
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d. Ukuran perusahaan 

Menurut (Ruslim 2010) Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan dari besar 

kecilnya nilai total aktiva perusahaan pada ahir tahun, yang di ukur dengan 

menggunakan Log(TA) dari total aktiva. Mengacu pada(Brigham 

Houston,2011) 

Ukuran perusahaan= Log(TA) 

e. Likuiditas  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Menurut (S. Munawir, 1979:31) Likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera di penuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Tingkat likuiditas dapat di ukur dengan membandingkan antara aset lancar di 

bandingkan dengan kewajiban jangka pendek. (Mamduh hanafi.2009:85) 

Rasio lancar 
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B. Analisis data dan uji hipotesis 

1. Analisis data 

a. Regresi linier berganda 

Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Alat analisis 

linier berganda karena di gunakan untuk mempelajari pengaruh yang ada di 

antara variabel-variabel independent. 

Persamaan regresi linier berganda: 

Y= α +      +                + e 

Keterangan: 

Y= Struktur modal 

    Profitabilitas  

   = struktur aktiva 

   = Ukuran perusahaan 

   = Likuiditas 

             = koefisien regresi 

α = konstanta 
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e = 0 

b. Uji asumsi klasik  

Uji asumsi klasik untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang di 

peroleh adalah linier dan dapat di pergunakan untuk mencari peramalan. Uji 

asumsi klasik yang di gunakan dalam penelitian terdiri dari: 

i. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolienaritas artinya antara variabel independent yang terdapat 

dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati (koefisien 

korelasinya tinggi atau = 1). Uji Multikolienaritas bertujuan ungtuk menguji 

apakah model regresi di temukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Jika 

terdapat korelasi yang cukup kuat akan menyebabkan problem 

multikolienaritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 

yang cukup kuat antar variabel independen.  

Identifikasi statistic menunjukan ada tidaknya gejala 

multikolienaritas dapat di lakukan dengan melihat nilai VIF(variance 

inflation factor). Indikasi adanya multikolienaritas yaitu apabila VIF lebih 

dari 10. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolienaritas. 
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ii. Uji Autokolerasi 

Uji Autokolerasi di definisikan sebagai terjadinya kolerasi diantara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data di pengaruhi oleh data 

sebelumnya. Jika terjadi autokolerasi maka dapat dikatakan koefisien 

kolerasi yang di peroleh kurang akurat. 

 Untuk menganalisis adanya autokolerasi yang dipakai adalah Uji Durbin-

Waston (DW test), Uji Durbin-Waston hanya digunakan untuk autokolersi 

tingkat satu dan mensyarakatkan adanya konstanta dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel independen Pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokolerasi : 

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

ditolak, yang berarti terdapat autokolerasi. 

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

berarti tidak ada autokolerasi. 

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 table statistic Durbin Waston yang 

bergantung banyak observasi dan banyak variabel yang menjelaskan. 
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iii. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah suatu asumsi kritis model linier klasik yaitu 

gangguan karena residual penelitian memiliki varians yang berbeda. Jika 

asumsi ini tidak di penuhi dalam suatu model linier maka model penelitian 

ini kurang baik. 

 Model linier yang baik apabila tidak terjadi Heterokedastisitas. Cara 

memprediksi ada tidaknya Heterokedastisitas pada suatu model adalah di 

lihat dari pola gambar scatter plot model tersebut. Gambar ini menyatakan 

model regresi linier berganda tidak terdapat Heterokedastisitas jika: 

a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran tirik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

Selain menggunakan scatter plot, penelitian ini juga menggunakan uji 

Glejser.  

Dalam uji glejser ada tidaknya Heterokedastisitas di lakukan dengan 

melihat nilai signifikan hasil regresi apabila lebih besar dari 0,05 maka 

tidak terjadi Heterokedastisitas. 
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iv. Uji Normalitas  

Normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, 

variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan(KS) kolmogrov-

smirnov test dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi 

< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai 

signifikansi >0,05 maka data berdistribusi dengan normal. 

Namun tanpa uji normalitas estimator ordienary least square(OLS) adalah 

estimator terbail linear dan tidak bias atau di katakana best linear unbias 

estimator(BLUE) di bawah asumsi Gaus Markov(gujarati,  2012) 

c. Uji Hipotesis 

1. Uji T Test 

Uji T dilakukan dengan tujuan mengetahui berarti tidaknya suatu 

variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent secara 

parsial. Hipotesis di rumuskan sebagai berikut: 

a.    :    ≥0 artinya tidak terdapat pengaruh negative dari profitabilitas 

terhadap struktur modal. 

    :   <0 artinya terdapat pengaruh negative dari profitabilitas terhadap 

struktur modal. 
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b.    :    ≤0 artinya tidak terdapat pengaruh positif dari struktur aktiva 

terhadap struktur modal. 

   :   >0 artinya terdapat pengaruh positif dari struktur aktiva terhadap 

struktur modal. 

Keputusan uji parsial hipotesis di buat dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika tingkat signifikan lebih besar dari 5%, maka dapat di simpulkan 

bahwa H0 di terima, sebaliknya Ha di tolak. 

2. Jika tingkat signifikan lebih kecil dari 5%, maka dapat di simpulkan 

bahwa H0 di tolak, sebaliknya Ha di terima. 

2. Uji F test 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah permodelan yang di 

bangun memenuhi criteria fit atau tidak dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 :    ,            

(tidak ada pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan dan 

likuiditas terhadap struktur modal). 

Ha :   ,            

(ada pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan dan 

likuiditas terhadap struktur modal. 
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b. Memilih uji statistic, memilih uji F karena hendak menentukan pengaruh 

berbagai variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. 

c. Menentukan tingkat signifikasi yaitu d=0,05 dan df=k/n-k-l 

d. Menghitung F-hitung atau F-statistik dengan bantuan paket progam 

computer SPSS, progam analisis regression liniear  

e. Membandingkan nilai F-statistic dengan prob(f-statistic), dengan ketentuan: 

Apabila F-statistic lebih besar dari prob(f-statistic)maka variabel 

independen signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2011). 

3. Uji koefisien determinasi (Adj. ) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan 

tingginya derajat hubungan antara variabel independent terhadap variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 menunjukan 

bahwa semakin besar pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 


