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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

       Obyek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sedangkan 

subyeknya berupa Laporan Keuangan tahunan seluruh Perusahaan 

Manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data yang 

digunakan adalah data tahun 2013-2015. 

B. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling guna mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan merupakan kelompok industri manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2015. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan 

periode yang berakhir dari 31 Desember 2013 sampai 31 Desember 

2015. 

3. Perusahaan yang mengalami profit selama tahun penelitian sesuai 

rumus variabel keputusan invetasi yaitu PER = Harga saham/EPS. 
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C. Jenis Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 

diambil dari laporan tahunan (annual report) tahun 2013-2015 di 

Indonesia. Data ini diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri merupakan proses 

pengumpulan data yang diperoleh dari media internet dan beberapa data 

yang telah dipublikasikan di www.idx.co.id. 

E. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. 

Nilai perusahaan menurut Nurlela dan Islahudin (2008) didefinisikan 

sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan menghasilkan kemakmuran 

pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan 

meningkat. Semakin tinggi tingkat harga saham, maka makin tinggi 

tingkat kemakmuran pemegang saham. Dalam penelitian ini, nilai 

perusahaan di ukur menggunakan Tobin’s Q dapat digunakan sebagai alat 

ukur dalam menentukan nilai perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


27 

 

Nilai Perusahaan yang disimbolkan dengan (Y). 

Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’s q. 

Y=
(𝐸𝑀𝑉+𝐷)

(𝐸𝐵𝑉+𝐷)
 

Dimana :  

  Y  = Nilai perusahaan  

  EMV  = Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value), yang  diperoleh     

dari hasil perkalian harga saham penutupan (closing price) 

akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir 

tahun 

EBV                = Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value), yang diperoleh 

dari selisih total aset perusahaan dengan total kewajiban 

    D               = Nilai buku dari total hutang 

2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan struktur modal, 

struktur kepemilikan, dan pengambilan keputusan investasi sebagai 

variabel independennya. 
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A. Struktur Modal 

Menurut Kusumajaya (2011), struktur modal adalah proporsi antara 

jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Oleh karena itu, 

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

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat proyeksi  hutang 

terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki oleh perusahaan. 

Secara matematis Debt to equity ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Kasmir, 2009: 158)  

 

Debt to equity ratio (DER) = Total Hutang 

                        Total Ekuitas 

 

B. Struktur Kepemilikan 

 

    Struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan 

(Sujono dan Soebiantoro, 2007). Dua jenis kepemilikan dalam struktur 

kepemilikan adalah :  

1. Kepemilikan Institusional 

Menurut Riswari (2012) kepemilikan institusional dapat 

meminimalisir kecurangan manajemen dalam memanfaatkan suatu 

laporan keuangan sehingga memberikan dampak kualitas laba yang 

dilaporkan secara signifikan. Presentase suatu saham tertentu yang 

dipunyai oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan suatu 



29 

 

laporan keuangan, dimana dapat terdeteksi suatu tindakan penyimpangan 

pelaporan keuangan yang bertujuan untuk merugikan pihak institusional. 

Secara sistematis perhitungan kepemilikan institusional tersebut 

dirumuskan sebagai berikut (Masdupi, 2005): 

Kepemilikan Institusional (KI) = Kepemilikan saham oleh institusi 

                           Total keseluruhan saham perusahaan                                                                   

 

 

2. Kepemilikan Manajerial 

     Semakin besar kepemilikan saham pada pihak manajerial, maka pihak 

manajerial dapat bekerja lebih aktif dalam hal mewujudkan kepentingan 

pemegang saham dan dapat meningkatkan kepercayaan dari investor. 

Kepemilikan manajemen diungkapkan melalui jumlah kepemilikan saham 

yang dimiliki manajemen dan dewan komisaris dibagi dengan total 

keseluruhan saham perusahaan. 

Secara sistematis perhitungan tersebut dirumuskan sebagai berikut 

(Masdupi, 2005):  

 

 

(KM) =Kep. saham manajer + dewan Komisaris 

     Total keseluruhan saham perusahaan 
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C. Keputusan Investasi 

     Menurut Hasnawati (2005), proporsi penggunaan sumber dana internal 

atau eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan menjadi 

sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Bauran yang 

optimal akan menyumbangkan benefit dan cost, sehingga akan 

meminimalkan biaya modal dan meningkatkan nilai suatu perusahaan 

(Darminto, 2010). Alasan utama menggunakan Price Earning Ratio (PER) 

adalah untuk menilai kewajaran harga saham , karena PER memudahkan 

judgment penganalisis. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi 

pertimbangan nilai perusahaan, karena dengan keputusan pendanaan yang 

tepat dan benar, maka akan menghasilkan nilai perusahaan yang baik juga. 

Keputusan Investasi tidak dapat diteliti secara langsung, maka dalam 

penelitian ini diproksikan dengan Price Earnings Ratio (PER) yang 

dirumuskan dengan: 

𝑃𝐸𝑅 =
harga saham

EPS
 

Ket : 

PER   : price earnings ratio 

EPS   : earnings per share 

Harga saham : harga saham penutup 
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F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk menunjukkan gambaran secara 

statistik data yang diteliti meliputi jumlah data, mean, dan standar deviasi 

dari masing-masing variabel penelitian. Maksimum-minimum digunakan 

untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Mean 

digunakan untuk menilai besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari 

sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari 

sampel. Pengukuran deskriptif menggunakan SPSS versi 15.00. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji  Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal adalah 

data yang baik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One 

Sample Kormogorov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dari uji 

normalitas ini adalah dengan melihat probabilitas asymp. sig (2-tailed)> 

5% maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika data mempunyai 

asymp.sig (2-tailed)< 5% maka data tidak berdistribusi normal (Nurlela 

dan Islahudin, 2008). 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model 

regresi yang berkorelasi antar variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini. Model uji regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas maka suatu regresi tetap 

dikatakan baik selama masih ada dibawah batas toleransi yaitu sebesar 

(95%). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance> 0,10 atau VIF < 10 

maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk menguji ada tidaknya korelasi antara 

pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi 

linear. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya masalah 

autokorelasi. Masalah autokorelasi dilihat berdasarkan data time 

seriesnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas 

autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan 

melihat nilai Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi adalah dengan memerhatikan hal-hal dibawah ini, 

yaitu: 

1. Nilai D-W dibawah -2 menunjukkan adanya autokorelasi positif. 

2. Nilai D-W antara -2 sampai +2 menunjukkan tidak autokorelasi. 

3. Nilai D-W diatas 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. 
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d. Uji Heteroskeidastisitas 

Uji heteroskeidastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. 

Uji glejser merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi 

heteroskeidastisitas. Apabila varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap maka dikatakan terjadi homoskeidastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskeidastisitas. Tidak terjadi 

heteroskeidastisitas apabila nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan 

nilai signifikansi lebih besar dari 5%. 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Regresi Berganda 

 Penelitian ini  menggunakan Moderated Regression Analysis 

(MRA) untuk analisis data. Peneliti menggunakan MRA karena terdapat 

dua atau lebih variabel independen yang akan diteliti sehingga persamaan 

regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1SM1 + b2KM2 + b3KI3 + b4KEPIN4+ e 

Keterangan: 

Y   : Nilai Perusahaan 

a    : Nilai konstan 

b   : Koefisien arah regresi 

SM   : Struktur Modal 
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KM      : Struktur Kepemilikan Manajerial 

KI   : Struktur Kepemilikan Institusional 

KEPIN : Keputusan Investasi 

 e        : Standard Eror 

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Kriteria dalam penerimaan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka 

hipotesis diterima. 

2) Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka 

hipotesis ditolak. 

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil 

mengindikasikan terbatasnya kemampuan variabel independen 

dalammenjelaskan variabel dependen.Nilai koefisien determinasi yang 

semakin mendekati angka 1 menandakan bahwa kemapuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin jelas. 
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4. Uji Signifikansi (Uji nilai F) 

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika 

nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama.
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