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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3. 1. 1 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu 

a. variabel terikat sebagai Variabel Y dalam penelitian ini. Variabel Y tersebut 

adalah struktur modal (DER). 

b. Variabel bebas sebagai variabel X dalam penelitian ini, terdiri dari 

profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva, pertumbuhan aset dan ukuran perusahaan. 

 

3. 1. 2 Definisi Operasional 

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dan difenisikan secara 

opersional sebagai berikut: 

1. Variabel Y (Struktur Modal) 

Struktur modal adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang 

perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas, saham preferen dan saham 

biasa. Struktur modal diukur dengan Debt to Equty Ratio (DER) menggunakan 

ratio total hutang dengan modal sendiri. 

Debt to Equity Ratio=   Total Hutang 

      Total Modal 
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2. Variabel X 

a. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE). Return On Equity (ROE) 

adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri 

dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut (Riyanto,1995). 

ROA dihitung dengan formulasi berikut. 

 

ROA =  EAT 

  Total Aset 

b. Likuditas 

Likuiditas merupakan rasio guna mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

Rasio ini diukur dengn melihat current ratio. Current ratio merupakan rasio antara 

aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. 

CR  =  HL 

AL 

Dimana: 

CR  : Current ratio 

AL  : Aktiva Lancar 

HL  : Hutang Lancar 

c. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva merupakan sebagian jumlah asset yang dapat dijadikan jaminan 

yang diukur dengan membandingkan antara aktiva tetap dan total aktiva. 
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Struktur Aktiva  =  TA 

FA 

Dimana : 

FA  : Aktiva Tetap 

TA  : Total Assets 

 

d. Pertumbuhan Aset 

Pertumbuhan Aset adalah potensi pertumbuhan yang diukur dengan ratio selisih 

total assets pada tahun t-1, terhadap total assets t-l, semakin cepat Pertumbuhan 

Aset, semakin besar kebutuhan dana dimasa mendatang, semakin mungkin 

perusahaan menahan pendapatan, bukan membayarkannya sebagai deviden. 

lndikator untuk faktor ini adalah tingkat pertumbuhan campuran yang diatur tiap 

tahun dalam total assets (Sri Sudarsi, 2002) : 

 

Pertumbuhan Aset  = aset tahun t – aset tahun t-1 

     Aset tahun t-1 

e. Ukuran Perusahaan 

Size adalah symbol ukuran perusahaan. Proxy ini dapat ditentukan melalui log 

natural dari total assets (Ln TA) tiap tahun. Kemudahan aksebilitas ke pasar 

modal dapat diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan emiten untuk 

menciptakan hutang atau memunculkan dana yang lebih besar dengan catatan 

emiten tersebut memiliki ratio pembayaran deviden yang lebih tinggi dari pada 

emiten kecil. Ukuran perusahaan diwakili oleh Log Natural (Ln) dari total assets 

tiap tahun (Sri Sudarsi, 2002). 
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3. 2 Populasi dan Penentuan Sampel  

 

3. 2. 1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 108). 

Populasi didalam penelitian ini, yaitu perusahaan properti dan real estate yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia 2011-2013. 

 

3. 2. 2 Sampel 

Menurut Sugiono (2005: 111), Sampel adalah bagian dari populasi yang 

ditetapkan sebagai unit analisis dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel di 

lakukan dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang 

dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan peneliti adalah: 

a. Aktif melakukan perdagangan periode 2011 – 2013. 

b. Tidak melakukan company action selama periode penelitian. 

c. Sampel yang digunakan adalah perusahaan memiliki data lengkap. 

 

3. 3 Jenis dan Sumber Data 

 

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

yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh 

pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data ini berupa data pooling, 

yaitu kombinasi antara data runtut waktu dan data silang tempat untuk semua 

variabel yang bersumber dari Indonesia Capital Market Directory dan JSX 

Statistik yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, serta sumber-sumber terkait. 
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3. 4 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

pustaka yaitu telaah pustaka yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan materi penelitian. Data-data yang diperlukan yaitu struktur 

modal, pertumbuhan asset, profitabilitas dan ukuran perusahaan yang merupakan 

komponen laporan keuangan yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

 

3. 5 Metode Analisis Data 

 

3. 5. 1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Regresi terpenuhi apabila penaksir kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square) 

dari koefisien regresi adalah linier, tak biasa dan mempunyai varians minimum, 

ringkasnya penaksir tersebut adalah Best Linier Unbiased Estimator (BLUE), 

maka perlu dilakukan uji (pemeriksaan) terhadap gejala multikolinieritas, 

autokorelasi dan heterokedastisitas. Sehingga asumsi klasik penaksir kuadrat 

terkecil (Ordinary Least Square) tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, uji asumsi 

klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara 

termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang 
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membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. 

 

Uji normalitas data bertujuan untuk memperoleh data yang berdistribusi normal. 

Alat uji normalitas data menggunakan one-sample kolmogorovsmirnov. Data 

dikatakan normal jika variabel yang dianalisis memiliki tingkat signifikansi lebih 

besar dari 5% (Santoso, 2001). Namun demikian dengan hanya melihat histogram 

hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode 

yang lebih handal adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Imam Ghozali, 2001). 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabelvariabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2001). Multikolinieritas terjadi 

jika terdapat hubungan linier antara variabel independen yang dilibatkan dalam 

model. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan 

melihat nilai toleran dan variance inflation (VIF) (Ghozali, 2001). Nilai VIF sama 
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dengan 1/toleran. Adapun nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai toleran 

0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. Sehingga data yang tidak terkena 

multikolinieritas nilai toleransinya harus lebih dari 0,10 atau nilai VIF-nya kurang 

dari 10 (Ghozali, 2001) . 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksinya adalah dengan melihat grafik scatterplot.pada output yang 

dihasilkan Jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu, maka hal ini 

mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas, tetapi apabila titik-titik pada 

grafik scatterplot menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka hal ini 

mengindikasikan tidak terjadinya heteroskedastisitas. 

 

3. 5. 2 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pola hubungan 

antara variabel independen (Arus Kas, Profitabilitas, Potensi Pertumbuhan 

Emiten, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Minoritas) dengan variabel 

dependen (Deviden Payout Ratio). Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan model sebagai berikut : 

DER  = α + β1 ROE + β2PA + β3 Size + β3aktiva + β5 likuditas + e 
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Dimana : 

DER  : Struktur modal yang diproksikan dengan DER 

ROE   : Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE 

PA   : Pertumbuhan Aset 

Size  : Ukuran perusahaan yang ditentukan melalui log natural ari total  

                          assets (Ln TA) tiap tahun. 

Aktiva   : Struktur Aktiva 

Likuiditas : Likuiditas 

Adapun α dan β masing-masing adalah konstanta dan koefisisen regresi, 

sedangkan e adalah error term atau faktor-faktor diluar variabel yang tidak 

dimasukan sebagai variabel model di atas. 

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fit nya (Kuncoro, 2000). Secara statistik goodness of fit 

dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien diterminasi. 

Dengan demikian untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel perlu dilakukan 

uji hipotesis berupa uji t dan uji F. 

 

3. 5. 2. 1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen (Xi) secara individual mempengaruhi 

variabel dependen (Y). Langkah-langkah pengujiannya: 

Menentukan formulasi Ho dan Ha 

Ho : tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y 

Ha : ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y 
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Level of signifikan (α = 0.05) 

Sampel n = jumlah sampel 

t tabel = t (α / 2, n-k) 

Kesimpulan: 

Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima yang berarti tidak ada pengaruh 

antara antara masing-masing variabel X dengan variabel Y. Apabila t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak yang berarti ada pengaruh antara masing-masing variabel 

X dengan variabel Y 

 

3. 5. 2. 2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas (ROE, Pertumbuhan Aset, Firm Size, 

Struktur Aktiva dan Likuditas) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas 

(Y) yaitu DER. 

Langkah-langkah pengujian: 

Menentukan formulasi Ho dan Ha 

Ho = β = 0: tidak ada pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) 

Ha = β > 0 : ada pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) 

Taraf nyata α = 95 persen 

Derajat kebebasan F tabel (α, k, n-k-1) 

Dimana : 

α  = 0.05 
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k  = jumlah variabel bebas 

n  = jumlah sampel 

 

Kesimpulan: 

Bila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak terdapat 

pengaruh secara simultan. Bila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima berarti terdapat pengaruh secara simultan. 

 

3. 5. 3 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan 

variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R² 

semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang 

disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R² semakin kecil, maka 

prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X) semakin rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


