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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subyek dan Obyek penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode tahun 2010-2012. 

B. Teknik pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling 

tepatnya teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive 

sampling , merupakan teknik pengumpulan sampel yang sampel dipilih 

berdasarkan tujuan atau target tertentu, yaitu didasarkan pada kriteria 

tertentu terkait penelitian. 

a. Perusahaan manufaktur yang telah go public dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2012 dan tidak mengalami delisting. 

b. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan 

atau laporan tahunan dan memiliki data yang lengkap selama periode 

penelitian 2010-2012. 

c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan atau tahunan dalam 

bentuk satuan Rupiah periode 2010-2012. 

d. Perusahaan yang memiliki laba bersih dan mengalami pertumbuhan 

perusahaan positif selama periode penelitian 2010-2012. 
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C. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan datasekunder yang 

diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Seperti media cetak dan elektronik meliputi laporan keuangan dan laporan 

perusahaan. 

D. Teknik pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pencatatan, 

mempelajari literatur, dan referensi dari buku yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

E. Definisi Variable Operasional Variable penelitian 

1. Variabel Dependen 

Struktur modal adalah (bauran proporsi) pendanaan 

permanen jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 

hutang, ekuitas, saham preferen dan saham biasa. Struktur modal 

yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) 

menggunakan ratio total hutang dengan modal sendiri. 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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2. Variabel Independen 

a) Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Dalam penelitian ini, rasio yang 

digunakan adalah Return Of Equity (ROE) dengan 

perbandingan laba bersih dengan modal. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

b) Growth (pertumbuhan aset) 

Pertumbuhan aset adalah perubahan 

(peningkatan atau penurunan) total aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan. Pertumbuhan aset diukur dengan ratio 

selisih total asetpada tahun t-1 terhadap total aset t-1, 

semakin cepat pertumbuhan aset, semakin besar 

kebutuhan dana mendatang, semakin mungkin 

perusahaan menahan pendapatan. 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 =  
𝑇𝑎𝑡 − 𝑇𝑎𝑡−1

𝑇𝑎𝑡−1
 

c) Firm Size  

Ukuran perusahaan merupakanukuran atau 

besarnya asset yang dimilikiperusahaan. Proxy ini 

ditentukan melalui log natural dari total assets (Ln TA) 

tiap tahun. Kemudahan aksebilitas ke pasar modal dapat 
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diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan emiten 

untuk menciptakan hutang atau memunculkan dana yang 

lebih besar. 

𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

d) Struktur Aktiva 

Struktur aktiva menggambarkan sebagai jumlah 

aset yang dapat dijadikan jaminan (collateral value of 

assets). Diukur dengan membandingkan antara aktiva 

tetap dan total aktiva. 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 (𝐹𝐴)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑇𝐴)
 

e) Likuiditas  

Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunkan aktiva 

lancarnya. Rasio ini diukur dengan melihat current ratio. 

Current ratio merupakan ratio antara aktiva lancar terhadap 

kewajiban lancar. 

𝐶𝑅 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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F. Teknik Analisis Data 

1. Stratistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi 

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas 

(generalisasi), Sugiono dalam Rachmawati dkk (2011).Statistik 

deskriptif berhubungan dengan penggambaran sebuah data dan 

bagaimana karakteristik data tersebut. Data-data statistik yang diperoleh 

dari hasil sensus, survey atau pengamatan lain biasanya masih dalam 

bentuk data mentah yang acak dan tidak terstruktur dengan baik. 

Sebelum data mentah tersebut digunakan lebih lanjut dalam penelitian, 

perlu dilakukan prosedur data statistik tertentu. Prosedur ini akan 

digunakan untuk mengatur, meringkas, menyajikan data tersebut dalam 

format yang lebih baik untuk digunakan sebagai dasar dalam 

pengembalian keputusan.  

Prosedur statistik tersebut ini disebu statistik deskriptif. Dengan 

metoda statistik deskriptif kita akan mengetahui klasifikasi data, 

kecenderungan pemusatan maupun disperse data dan penyajian data 

dalamberbagai bentuk-bentuk grafik. Beberapa ukuran yang dapat kita 

ketahui dari statistik deskriptif adalah mean, median, modus, standar 

deviasi, kuartil, persentil dan varians. (Rachmawati dkk, 2011). 
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2. Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

dengan analisis regresi linier berganda, yang dignakan untuk 

mengetahui penggunaan regresi antara hubungan variabel independen 

ke variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu 

variabel independen , diantaranya profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan likuiditas untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu struktur 

modal perusahaan. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian 

ini diformulasikan sebagai berikut: 

Y = 𝑎 + 𝛽𝑋1 + 𝛽𝑋2 + 𝛽𝑋3 + 𝛽𝑋4 + 𝛽𝑋5 + 𝑒 

  Keterangan: 

  Y  = Struktur Modal 

  𝑎  = Konstanta 

  𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Koefisien Regresi 

  X1  = Profitabilitas 

  X2  = Pertumbuhan Perusahaan 

  X3  = Ukuran Perusahaan 

  X4  = Struktur Aktiva 

  X5  = Likuiditas 

  e  = Tingkat kesalahan/standar error  
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a) Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik bertujuan agar mengetahui regresi 

biasa dilakukan atau tidak. Data yang ambil dalam penelitian 

ini adalah data sekunder, sehingga dalam menentukan 

ketetapan model perlu dilakukan pengujian antar variabel 

dengan beberapa asumsi klasik yaitu diataranya : 

1. Uji Normalitas 

Ghozali (2011), Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Analisis Grafik merupakan salah satu cara termudah untuk 

melihat normalitas distribusi yaitu dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dan distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal. Jika titik distribusi normalakan membentuk satu 

garis lurus diagonal. Jika titik distribusi kumulatif 

menyebar disekitar garis diagonal maka data tersebut 

berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas lainnya 

yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov (K-S) untuk 
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mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal 

secara statistik. Pengujian ini didasari pedoman sebagai 

berikut:  

(1) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 ; 

maka data berdistribusi normal. 

(2) Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 ; 

maka data tidakberdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Mutikolinearitas merupakan adanya hubungan 

linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau 

semua variabel independen. Oleh sebab itu, uji 

multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen, Ghozali (2011). Adanya multikolinearitas ini 

mengakibatkan koefisien regresi tidak menentu dan 

kesalahan standarnya tak terhingga, sehingga model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 
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variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 

rendah akan sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/ Tolerance ). Nilai cuttoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance < 0,01 atau sama dengan nilai VIF > 10. Selain 

itu peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang 

masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0, 10 

sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. (Ghozali, 2011) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastistas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sehingga uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain, Ghozali 

(2011). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Terdapat cara 

untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang di-studentized, Ghozali (2011). 
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4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi digunakan uji 

Durbin Watson.Uji Durbin Watson digunakan untuk 

menguji apakah antar residual tidak terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi 

maka dikatakan residual adalah acak atau random. 

1) Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (Profitabillitas, Pertumbuhan Asset, Ukuran 

Perusahaan, Struktur Aktiva dan Likuiditas) terhadap 

variabel dependen (Struktur Modal) pengaruh tidak 

langsung. Total pengaruh variabel merupakan pengaruh 

secara total variabel independen melalui variabel 

intervening terhadap variabel dependen. Dalam 

melakukan uji statistik t terdapat kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh arah positif atau negatif pada variabel 

independen terhadap variabel depanden dapat 

dilihat dari arah koefisien beta yang dihasilkan 

apakah bertanda positif atau negatif. 

2. Melihat nilai signifikansi 0,05 atau 5% : 

3. Apabila kurang dari 0,05 atau < 0,05, maka 

variabel indepanden berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

4. Apabila lebih dari 0,05 atau  > 0,05, maka variabel 

independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel depanden. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji semua variabel 

yaitu pengaruh variabel independen, (Profitabillitas, 

Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva dan Ukuran 

Perusahaan) terhadap variabel dependen (Struktur 

Modal). Uji ini agar dapat menguji antar variabel 

independen ke dependen secara bersamaan dalam 

melakukan uji F terdapat kriteria yang untuk pengambil 

keputusan yaitu dengan melihat nilai P-Value pada 

tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Keputusan yang 

diambil apabila: 
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1. Jika P-value < 0,05 maka variabelindependen 

secara bersamaan berpengaruh secara signifikan 

variabel independen. 

2. Jika P-value > 0,05 maka variabel independen 

secara bersamaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Merupakan Koefisien deterinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Rahmawati, Alni dkk 

2013). 

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai 

negatif, walaupun yang dikehendaki harus positif. 

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2005) jika uji 

empiris di dapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai 
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adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika 

nilai R2= 1, maka adjusted R2 = R2 = 1, sedangkan jika 

nilai R2 = 0, maka adjusted R2 = (1-k)(n-k), jika k > 1, 

maka adjusted R2 akan bernilai negatif. Rahmawati, Alni 

dkk (2013). 

 


