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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Data 

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

merupakan data panel atau gabungan antara data time series dengan cross section 

yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.Data ini berupa laporan 

keuangan yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. 

 

3.2SumberData 

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

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak 

lain).Datasekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan yang diperolehdari obyek penelitian (perusahaan). Data sekunder 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perkembangan Hutang Tahun 2010-2013 

2. Perkembangan Profitabilitas Tahun 2010-2013 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif, yaitu metode pengumpulan data yang berdasarkan : 

a. Penelitian Lapangan,yaitu penelitian yangmenggunakan teknik 

dokumentasi dimanamerupakan proses pencatatan atau perekaman data 

yang berhubungan dengan manfaat penelitian. Data dikumpulkan melalui 

situs resmi BEI  (Bursa Efek Indonesia)  www.idx.com 

b. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian terhadap buku-buku literatur, 

jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

tema dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

3.4  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode penelitian tahun 2010-2013. 

Alasan dari sektor usaha ini, karena perusahaan manufaktur merupakan usaha 

yang bergerak di sektor riil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta 

merupakan kelompok terbesar dibanding kelompok industri lainnyayang 

sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

http://www.idx.com/
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selama periode penelitian yaitu antara tahun 2010 sampai 2013. Metode pemilihan 

sampel menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel 

selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. 

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sepuluh perusahaan manufaktur sektor industri yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu antara tahun 2010 sampai 

2013. 

b. Perusahaan sampel telah menerbitkan laporan keuangan selama 4 (empat) 

tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2013. 

c. Perusahaan sampel melaporkan lengkap masing-masing data keuangan 

hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang selama 4 (empat) tahun, 

yaitu tahun 2010 sampai 2013. 

 

Tabel 3.1 

Tabel Sampel Penelitian 

 

NO Perusahaan Kode 

1 PT. Alumindo Light Metal Industry, Tbk. ALMI 

2 PT.Agung Podomoro Land, Tbk. APLN 

3 PT. Budi Acid Jaya, Tbk. BUDI 

4 PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. CPIN 

5 PT. Citra Tubindo, Tbk. CTBN 

6 PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk. FASW 

7 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. INTP 

8 PT. Holcim Indonesia, Tbk. SMCB 

9 PT. Semen Gresik, Tbk. SMGR 

10 PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. UNIC 
 Sumber: Bursa Efek Indonesia, (2014) 
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3.5  Variabel Penelitian 

3.5.1  Variabel Dependen 

Menurut Nazir (2009), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain.  

Jadi, variabel dependen (Y) adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel 

independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah : 

(Y) Profitabilitas 

Variabel (Y) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dua rumus 

persamaan yaitu sebagai berikut : 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘  (𝐸𝐴𝑇)

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100 % 

 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘  (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100 % 

 

3.5.2 Variabel Independen (X) 

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

terikat (dependen), baik secara positif atau negatif. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

(X) Liabilities 
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Variabel Xdalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut, yaitu : 

 Long Term Debt To Equity Ratio  = 

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100 % 

 

3.6  Alat Analisis 

3.6.1  Analisis Regresi 

Analisis inidigunakan untuk mengetahui pengaruh Liabilities terhadap 

profitabilitas.  

Berikut ini merupakan model regresi linier sederhana yang akan digunakan dalam 

penelitian ini : 

a. Persamaan 1 : 

 

 

Keterangan : 

 Y  =  Profitabilitas, diukur menggunakan ROE 

 a =  Konstanta 

 b =  Konstanta regresi variabel X terhadap Y 

 x =  Liabilities, Hutang jangka panjang diukur menggunakan LTDE 

 ε =  the error term 

Y1 = a + bx + ε 
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b.   Persamaan 2: 

 

 

Keterangan : 

 Y  =  Profitabilitas, diukur menggunakan ROA 

 a =  Konstanta 

 b =  Konstanta regresi variabel X terhadap Y 

 x =  Liabilities, Hutang jangka panjang diukur menggunakan LTDE 

 ε =  the error term 

 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

hipotesis statistik dan melihat koefisien beta untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh Hutang terhadap profitabilitas. 

a. Merumuskan Hipotesis Statistik 

● Ho : β = 0 

( tidak ada berpengaruh negatif antara hutang terhadap profitabilitas) 

● Ha : β < 0 

( ada pengaruh negatif antarahutang terhadap profitabiltas ) 

b. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu a = 0,05 dan df = n-k-1 guna 

menentukan T tabel. 

c. Menghitung nilai T-hitung dengan bantuan paket program komputer 

SPSS. 

Y2 = a + bx + ε 
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d. Menhitung nilai F-hitung dengan F-tabel, dengan ketentuan jika hasil 

signifikansi lebih besar (0,05) : Ho diterima dan Ha ditolak atau jika hasil 

signifikansi lebih kecil dari (0,05) : Ho ditolak dan Ha diterima. 

e. Menghitung nilai T-hitung dengan bantuan paket program komputer 

SPSS, program analisis Regresi Sederhana. 

f. Membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan apabila : 

T-hitung > T-tabel, berarti Ha diterima dan Ho ditolak (signifikan), atau T-

hitung < T-tabel, berarti Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan). 

 

 


