
 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1. Sumber data penelitian  

Perusahaan yang menjadi sample pada penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011 yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan 

dipublikasikan dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia yang masuk dalam kategori perusahaan pertambangan. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan. Penentuan sampel pada 

penelitian ini didasarkan pada metode nonprobability sampling tepatnya metode 

purposive sampling, dimana perusahaan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 

- Perusahaan yang tergabung dalam saham  perusahaan kategori pertambangan 

dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 

-  Perusahaan sampel mempunyai laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 

dan secara konsisten mempublikasikan annual report secara konsisten. 



 

Data diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id dan Indonesian capital 

market directory (ICMD). 

3.3 Model Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

sebagai dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis berikut ini 

digambarkan model penelitian yang tersaji dalam gambar dibawah ini. 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Lampiran 1 

3.4 Oprasional Variabel Penelitian 

3.4.1.  Variabel Dependen (Y) 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan variabel dependen 

dalam penelitian ini yang diukur dengan Market to Book Ratio (MBR). Rasio ini 

dipilih sebagai proxi karena didalam harga saham yang terjadi dibursa dianggap  
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sudah mengandung penilaian dan harapan dari para investor terhadap nilai 

perusahaan saat ini dan dimasa depan cara menghitung rasio ini adalah sebagai 

berikut (Brealey, Myers 1991) 

 

 

Performa Keuangan adalah prestasi kerja dibidang keuangan yang telah dicapai 

perusahaan dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Performa keuangan 

dapat diukur  dengan retuen on assets (ROA). ROA dipilih sebagai proxi karena 

rasio tersebut berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio 

ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA 

kadang-kadang disebut juga Return on Investment (ROI), (Robert Ang, 1997). 

 

3.4.2 Variabel Independen (X) 

Capital structure merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan 

terhadap total ekuitas perusahaan. Capital structure diukur dengan Debt to Equity 

Ratio (DER). Debt to Equty Ratio dipilih sebagai proxi Karena memperlihatkan 

dalam format lain, proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak 

kepemilikan, dan digunakan sebagai ukuran peranan hutang (Helfert, 1997) dalam 

Diharapkan memberikan tanda positif sesuai trade off theory yang menyatakan 

bahwa penambahan hutang akan menaikan nilai perusahaan. 



 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Partial 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana. Dan pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS (Statiscal Package For The Social Scince) dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

a. Pengujian hipotesis 1 

pengujian hipotesis ini mengestimasi pengaruh capital structure terhadap 

performa keuangan. Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan alat analisis 

regresi sederhana. Dengan rumus sebagai berikut: 

   Y1  = a + bCS+ e 

Keterangan : 

a  = Konstanta 

Y1  = Performa Keuangan 

b  = koofisien Regresi  

CS = Capital Structure 

e = Error Term 

b. Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis ini mengestimasi pengaruh capital structure terhadap nilai 

perusahaan.Pengujian hipotesis ini menggunakan alat analisis regresi sederhana. 

Dengan rumus sebagai berikut : 



 

Y2 = a + bCS + e 

Keterangan : 

a  = Konstanta 

Y2  = Nilai Perusahaan 

b  = koofisien Regresi  

CS = Capital Structure 

e = Error Term 

 

c. Analisis secara bersamaan 

Pengujian hipotesis ini mengestimasi pengaruh capital structure terhadap 

performa keuangan dan nilai perusahaan.Pengujian hipotesis ini menggunakan 

Manova. Dengan rumus sebagai berikut : 

Y1+Y2 = a + bCS + e 

Keterangan : 

a  = Konstanta 

Y1  = Performa Keuangan  

Y2  = Nilai Perusahaaan 

b  = koofisien Regresi  

CS = Capital Structure 

e = Error Term 

 

Apabila nilai koefisien capital structure yang diukur dengan debt to equity ratio 

(DER) signifikan, maka akan menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh 

terhadap performa keuangan dan nilai perusahaan.  



Pengujian hipotesis 1 apakah capital structure  berpengaruh terhadap Performa 

keuangan, dapat dilakukan dengan teknik regresi linier sederhana. Adapun 

langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat formulasi hipotesis : 

H1: b1 ≠ 0, capital structure berpengaruh terhadap performa keuangan. 

2. Menentukan Tingkat signifikansi 

Untuk memperoleh nilai signifikansi, menggunakan taraf nyata (α) 5% 

3. Dasar pengambilan keputusan 

a. ρ –value < 0,05, maka H1 berpengaruh 

b. ρ –value > 0,05, maka H1 tidak berpengaruh 

 

Pengujian hipotesis 2 apakah capital structure  berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, dapat dilakukan dengan teknik regresi linier sederhana. Adapun 

langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat formulasi hipotesis : 

H2: b2 ≠ 0, capital structure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Menentukan Tingkat signifikansi 

Untuk memperoleh nilai signifikansi, menggunakan taraf nyata (α) 5% 

3.  Dasar pengambilan keputusan 

c. ρ –value < 0,05, maka H2 berpengaruh 

d. ρ –value > 0,05, maka H2 tidak berpengaruh 

 

 

 

 



capital structure  berpengaruh sekaligus terhadap performa keuangan dan nilai 

perusahaan, dapat dilakukan dengan teknik regresi linier sederhana. Adapun 

langkah langkah yang dilakukan : 

1. Membuat formulasi hipotesis : 

H3: b3 ≠ 0, capital structure berpengaruh terhadap  performa keuangan nilai 

perusahaan. 

2. Menentukan Tingkat signifikansi 

Untuk memperoleh nilai signifikansi, menggunakan taraf nyata (α) 5% 

3.  Dasar pengambilan keputusan 

e. ρ –value < 0,05, maka H2 berpengaruh 

f. ρ –value > 0,05, maka H2 tidak berpengaruh 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi 

cukup sering dalam mencocokan model prediksi kedalam sebuah model yang 

telah dimasukan kedalam serangkaian data.  

3.5.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal.Pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histrogram dari residual. 

 


