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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

1.1. Jenis dan Sumber Data 

1.1.1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asosiatif karena bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh antara variabel bebas terhadap pariabel terikat melalui 

pengujian hipotesis. 

 

1.1.2.Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diterbitkan oleh 

lembaga yang terkait dalam penelitian ini seperti, Bursa Efek Indonesia (BEI), 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), maupun dari situs resmi 

perusahaan sektor konsumsi sub-sektor rokok di BEI. 

 

1.2. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, baik yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan maupun untuk menganalisis, diperoleh dari data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang informasinya diperoleh secara tidak langsung dari 

 



30 

 

perusahaan. Pada penelitian ini data sekunder didapat dalam bentuk dokumentasi, 

yaitu data yang diterbitkan oleh PT Gudang Garam Tbk., PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk., dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk dalam rentang 

tahun 2007-2011, melalui data laporan keuangan yang rutin diterbitkan setiap 

tahunnya dalam bentuk cetakan maupun data download internet. 

 

Data dalam peneliian ini dikumpulkan dengan metode berikut ini. 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

Metode pengumpulan data melalui instansi atau lembaga terkait maupun 

website yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Metode pengumpulan data melalui studi literatur maupun berbagai 

publikasi ilmiah yang dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan. 

 

1.2.1.Data yang Diperlukan  

Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Adapun data yang dianggap 

sebagai data kuantitatif dalam penelitian ini adalah. 

1. Laporan Neraca PT Gudang Garam Tbk dalam rentang tahun 2007-2011. 

2. Laporan Laba Rugi PT Gudang Garam Tbk dalam rentang tahun 2007-2011. 

3. Laporan Neraca PT HM Sampoerna Tbk dalam rentang tahun 2007-2011 

4. Laporan Laba Rugi PT HM Sampoerna Tbk dalam rentang tahun 2007-2011 

5. Laporan Neraca PT Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2007-2011 

6. Laporan Laba Rugi PT Bentoel Internasional Investama Tbk dalam rentang 

tahun 2007-2011 
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Pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data Time Series yang dimulai dari periode triwulan pertama tahun 

2007 sampai dengan triwulan keempat tahun 2011 dan Cross Section yang disebut 

metode Pooling Data. Pooling Data adalah suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mangalikan perusahaan-perusahaan sub-sektor rokok yang 

mampu memenuhi kriteria sample yang telah ditentukan dalam periode penelitian. 

Data kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah enam puluh (n=60) 

1.3. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah 

ditetapkan, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi (Nasir, 1988). Dari 

pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian adalah PT Gudang Garam 

Tbk., PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., dan PT Bentoel Internasional 

Investama Tbk.. sedangkan sampelnya adalah laporan keuangan PT Gudang 

Garam Tbk., PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., dan PT Bentoel Internasional 

Investama Tbk. dalam rentang tahun 2007-2011. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan melakukan pendekatan melalui metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dimana syarat yang 

dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel, dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representative (Sugiyono, 2004). 

Beberapa kriteria pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten hingga akhir tahun 2011 

2. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan-

perusahan dalam sektor industri barang konsumsi sub-sektor rokok 
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3. Saham dari emiten aktif diperdagangkan selama periode pengamatan yaitu 

tahun 2007 sampai dengan 2011 

4. Mempublikasikan laporan keuangan periodik selama periode pengamatan 

dari tahun 2007 hingga tahun 2011 dengan lengkap. 

 

1.4. Variabel Penelitian 

Penelitian melibatkan 4 variabel yang terdiri atas 1 variabel dependen dan 3 

variabel independen. Variabel dependen tersebut adalah nilai perusahaan dan 

variabel independen adalah struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas. 

1.4.1.Variabel Dependen  

Nilai perusahaan (Y) dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen 

adalah nilai perusahaan. Menurut Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai 

pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas  perusahaan  yang  beredar.  Nilai  

perusahaan  merupakan  persepsi  investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. 

Nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan 

Tobin’s Q  yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

  MVE + D 

  Q =    

 BVE + D 

Dimana:  

 Q  =  Nilai perusahaan 

 MVE  =  Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value) 

 D   =  Nilai buku dari total hutang 

 BVE   =  Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value) 
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Tobin’s q adalah indikator untuk mengukur kinerja  perusahaan,  khususnya  

tentang  nilai perusahaan,  yang menunjukkan  suatu proforma manajemen dalam  

mengelola  aktiva  perusahaan. Nilai  Tobin’s  q  menggambarkan  suatu kondisi 

peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, et  al  1989) 

 

1.4.2.Variabel Independen 

Struktur modal (X1) Struktur modal merupakan kombinasi antara hutang dan 

modal sendiri (ekuitas) disisi pasiva perusahaan. Indikator struktur modal dalam 

peneltian ini yaitu Debt to Equity Ratio (DER). Rasio DER menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan ekuitas. Semakin 

tinggi rasio DER maka semakin tinggi resiko yang dihadapi perusahaan. DER yang 

tinggi juga menunjukan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva. 

Menurut kuswadi (2004) perusahaan yang memiliki kewajiban yang terlampau 

banyak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan dana dari luar. 

Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

    

Profitabilitas (X2) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Indikator profitabilitas dalam penelitian ini adalah Return on 

Equity (ROE). Menurut Brigham and Houston (2001) Return on Equity adalah 

rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri. 

 

       Total Hutang 

Debt to Equity Ratio  =      x 100% 

       Total Ekuitas 
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Return on Equity (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Likuiditas (X3) Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya. Indikator likuiditas 

dalam penelitian ini adalah Current Ratio. Rasio lancar mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. 

Current Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

1.5. Analisis Data 

1.5.1. Statistik Deskriptif 

Statistik Diskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau 

memberi  gambaran terhadap objek yang  diteliti  melalui data  sampel  atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan  

yang berlaku umum dari data tersebut (Sugiyono, 2004). Statistik deskriptif 

digunakan untuk mendiskripsi suatu data yang dilihat dari mean, median, deviasi 

standar, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 

           Laba Setelah Pajak 

Return on Equity  =             x 100% 

     Total Ekuitas 

         Current Assets 

Current Ratio  =            x 100% 

       Current Liabilities 
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1.5.2. Uji  Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

model tersebut akan diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau 

tidak. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model 

yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi. Model 

regresi perlu diuji dengan asumsi klasik yang dilakukan dengan uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

1.5.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable 

terikat dan variable bebas mempunyai distribusi normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2001). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji statistik untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan 

membuat hipotesis : 

H0 : data residual berdistribusi normal 

HA : data residual tidak berdistribusi normal 

1.5.2.2.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu 1) dengan melihat nilai inflation 
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factor (VIF) pada model regresi, 2) dengan membandingkan nilai koefisien 

determinasi individual (r
2
) dengan nilai determinasi secara serentak (R

2
), dan 3) 

dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. Pada penelitian ini akan 

dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada 

model regresi dan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) 

dengan nilai determinasi secara serentak (R
2
). Menurut Santoso (2001), pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

1.5.2.3.Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas (varian sama) merupakan fenomena dimana pada nilai 

variablel independen tertentu masing-masing kesalahan (e
i
) mempunyai nilai 

varian yang sama sebesar σ
2

. Jika model yang diperoleh ternyata tidak memenuhi 

asumsi atau fenomena tersebut maka dalam model tersebut terjadi 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini mengakibatkan niai-nilai estimator 

(koefisien regresi) dari model tersebut tidak efisien meskipun estimator tersebut 

tidak bias dan konsisten .  

Salah satu cara pengujian terhadap adanya fenomena heteroskdastisitas dilakukan 

dengan menggunakan Uji Glejser. Menurut Ghozali (2011), jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika probabilitas signifikannya 

diatas tingkat kepercayaan 5%, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung adanya Heteroskedastisitas. 
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1.5.2.4.Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada  korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Cara untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi 

dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Uji Durbin-Watson 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lain lagi. 

Hipotesis yang akan diuji adalah. 

Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Kriteria pengujiannya adalah. 

 0 < d < dl, artinya ada autokorelasi 

 dl  <  d  <  du, artinya tidak ada kesimpulan 

 (4-dl) < d < 4, artinya ada autokorelasi 

 (4-du) < d <  (4-dl), artinya tidak ada kesimpulan 

 du < d < (4-du), artinya tidak ada autokorelasi 
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1.5.3.Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan dan sebagai variabel independen adalah struktur modal, profitabilitas, 

dan likuiditas. Analisis regresi ini bertujuan untuk mencari hubungan antara tiga 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). 

 

Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi Variabel DER 

β2 = Koefisien Regresi Variabel ROE 

β3 = Koefisien Regresi Variabel CR 

X1 = Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

X2 = Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE) 

X3 = Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) 

e = error 

  

Y =  α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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1.6. Pengujian Hipotesis 

1.6.1.Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pengujian hipotesis secara keseluruhan menggunakan uji statistik 

F-hitung dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebesaran df 1 = (k-1) dan 

df 2 = (n-k). Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : “ Struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh 

   signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang 

   konsumsi sub-sektor rokok di BEI tahun 2007-2011. 

Ha : “Struktur modal, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh signifikan 

   terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor barang konsumsi sub 

   sektor rokok di BEI tahun 2007-2011”. 

Krieria pengujiannya adalah : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F tabel 

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung < F tabel 

Jika Ho ditolak berarti variabel bebas berpengaruh simultan dan signifikan 

terhadap variabel terikat. Jika Ho diterima berarti variabel bebas secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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1.6.2.Uji t 

Uji t digunakan unuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada 

tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) hipotesis yang 

diajukan : 

Ho1 : “ Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

    pada perusahaan sektor barang konsumsi sub-sektor rokok di BEI 

    tahun 2007-2011. 

Ha1 : “Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

   pada perusahaan sektor barang konsumsi sub sektor rokok di BEI 

   tahun 2007-2011”. 

Ho2 : “Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

   pada perusahaan sektor barang konsumsi sub-sektor rokok di BEI 

   tahun 2007-2011. 

Ha2 : “Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

   pada perusahaan sektor barang konsumsi sub sektor rokok di BEI 

   tahun 2007-2011”. 

Ho3 : “Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

   pada perusahaan sektor barang konsumsi sub-sektor rokok di BEI 

   tahun 2007-2011. 

Ha3 : “Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

   pada perusahaan sektor barang konsumsi sub-sektor rokok di BEI 

   tahun 2007-2011”. 
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Kriteria pengujiannya adalah. 

1. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel pada 

α 0.05. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak, jika -t tabel < t hitung < t tabel pada α 0.05. 

Jika Ho ditolak berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat, sedangkan jika Ho diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 


