
  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain kausal. Menurut Sugiyono (2007) desain 

kausal adalah desain penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab 

akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel 

dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini menguji pengaruh Struktur 

Aktiva, Profitabilitas dan Operating Leverage terhadap kebijakan Struktur Modal. 

Demensi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series, yang 

mencerminkan keadaan pada suatu saat tertentu, yaitu dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010 sampai tahun 2013. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. (Sugiyono, 2007). 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah 

(quota) tertentu (Jogiyanto, 2003). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2013. 

2. Perusahaan tersebut tidak di delisting (dikeluarkan) dari Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2013. 

3. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang lengkap dan telah 

diaudit pada periode 2010 sampai dengan 2013. 

4. Tersedia data laporan keuangan tahunan selama kurun waktu penelitian 

(periode 2010 sampai dengan 2013), yaitu pada variabel DER, FAR, ROA, 

dan DOL. 

 

Menurut Arikunto (dalam Wibowo, 2007) untuk populasi lebih dari 100 jumlah 

sampel minimum adalah 10 s/d 15%. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia berjumlah 131 perusahaan, ke-131 perusahaan tersebut 

menjadi populasi. Setelah dipilah dengan menggunakan kriteria yang telah 

dijelaskan, didapat 15 perusahaan yang layak menjadi sampel yaitu sekitar 11,4 % 
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dari keseluruhan populasi. Adapun ke-15 perusahaan tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian dan Kriteria Perusahaan 

No Nama Emiten 

Kriteria 

 Sampel 

1 2 3 4 

1 PT. Alakasa Industrindo Tbk       

2 PT. Alumindo Light Metal Industri Tbk       

3 PT. Asahimas Flat Glass Tbk      
4 PT. Arwana Citramulia Tbk      
5 PT. Beton Jaya Manunggal Tbk       
6 PT. Citra Turbindo Tbk      
7 PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk       
8 PT. Indal Aluminium Industri Tbk      
9 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk      
10 PT. Jakarta Kyoei Steel Works LTD Tbk       
11 PT. Jaya Pari Steel Tbk       
12 PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk       
13 PT. Mulia Industrindo Tbk       
14 PT. Holcim Indonesia Tbk       
15 PT. Surya Toto Indonesia Tbk      
Sumber : Bursa Efek Indonesia 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu 

keadaan. Data yang diperoleh perlu diolah untuk dapat menjawab persoalan 

penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dan merupakan data sekunder yang informasinya diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini diperoleh dalam 

bentuk dokumentasi laporan keuangan yang rutin diterbitkan setiap tahun oleh 

pihak-pihak yang berkompeten yang terdapat di dalam Indonesian Capital Market 

Directory ( ICMD ) atau dapat didownload melalui situs www. idx.co.id. 
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Daftar perusahaan sektor industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010 sampai dengan 2013. 

2. Data laporan keuangan lengkap yang telah diaudit dari perusahaan sektor 

industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 

sampai 2013. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data eksternal. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pengumpulan 

data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan, yaitu dengan melakukan studi 

kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bacaan-bacaan lain yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini juga 

dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, yaitu mengenai jenis data yang 

dibutuhkan, ketersediaan data, cara memperoleh data, dan gambaran cara 

mengolah data. 

Tahapan selanjutnya adalah penelitian pokok yang digunakan untuk 

mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan 

penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif yang 

diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory ( ICMD ) dan dari situs www.idx.co.id. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau memberikan 

variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan 

peneliti untuk mengukur. 

3.5.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (variabel 

independen) pada suatu model. Struktur modal merupakan masalah penting dalam 

pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan. Struktur modal 

tersebut tercermin pada hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, 

dimana kedua golongan tersebut merupakan dana jangka panjang. 

Struktur modal (Debt to Equity Ratio/ DER) merupakan ratio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengembalikan biaya hutang melalui modal 

sendiri yang dimilikinya yang diukur melalui total hutang dan total modal 

(equity). Secara matematik struktur modal dapat diformulasikan sebagai berikut 

(Brigham dan Houston, 1998) : 

(DER)  =  Total Hutang 

  Total Modal 

Keterangan :  DER  = Debt to Total Equity Ratio 

  = Total Hutang 

= Total Modal 
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3.5.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

Struktur Aktiva, profitabilitas dan operating leverage sebagai variabel 

independen (Bebas). 

a. Struktur Aktiva (X1) 

Dengan hasil perbandingan antara aktiva tetap dan total aset akan menghasilkan 

struktur aktiva artinya semakin banyak jaminan yang dikeluarkan maka 

perusahaan akan semakin mudah untuk mendapatkan hutang (Brigham dan 

Houston, 1998). 

(FAR) =    Fixed Assets 

                  Total Assets 

Keterangan :  FAR  = Fixed Assets Ratio 

FA = Aktiva Tetap 

TA = Total Aktiva 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dalam suatu periode tertentu (Riyanto,2001). Pada penelitian ini profitabilitas 

akan diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dimana ROA diukur dengan 

membandingkan laba setelah pajak dengan total aset (Hartono, 2004). 
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(ROA) =    Earning After Taxes 

                    Total Assets 

Keterangan :  ROA = Return on Assets 

EAT = Laba Setelah Pajak 

TA = Total Aset 

c. Operating Leverage 

Operating leverage dalam hal ini merupakan rasio antara volume penjualan 

terhadap perubahan EBIT. Diukur dengan menggunakan Degree of Operating 

Leverage (DOL) (Weston & Copeland, 1996). 

DOL =  % Δ EBIT 

             % Δ Penjualan 

Keterangan :  DOL = Degree of Operating Leverage 

 = % Laba Sebelum Pajak / EBIT 

 = % Perubahan Penjualan 

Berikut adalah Tabel 3.2 yang berisi ringkasan definisi variabel : 

Tabel 3.2 Ringkasan Definisi Operasional Variabel 

No Definisi Operasional Variabel Rumus Skala Pengukur 

1 Struktur Modal (DER) 
DER = Total Hutang 

            Total Modal 
Rasio 

2 Struktur Aktiva (FAR) 
FAR = FA 

            TA 
Rasio 

3 Profitabilitas (ROA) 
ROA = EAT 

             TA 
Rasio 

4 Operating Leverage (DOL) 
DOL = % Δ EBIT 

             % Δ Penjualan 
Rasio 
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3.6 Alat Analisis 

3.6.1 Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis regresi berganda untuk mengolah dan memproses data yang telah 

diperoleh serta untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis 

regresi berganda dipilih untuk penelitian ini karena metode ini dapat 

menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel baik 

secara parsial maupun simultan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + b1X1  + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Struktur Modal 

a   = Konstanta 

b1-b2- b3  = Koefisien Regresi dari setiap Variabel Independen 

X1  = Struktur Aktiva 

X2  = Profitabilitas 

X3  = Operating Leverage 

e   = Error Term 

Sumber: Sugiyono (2007) 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji normalitas data bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t 

dan uji f diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji 

normalitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik juga dengan 

metode statistik. 

b. Uji Autokorelasi 

Ghozali (2005) menyatakan Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t- 1. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu sama lainnya. Jika 

ada korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi masalah autokorelasi diantaranya dengan uji Durbin Watson. 

Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama dan mensyaratkan 

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi. 
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 

 Bila nilai Durbin-Watson (DW) terletak antara batas atas atau Upper 

Bound (DU) dan 4 – DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, 

berarti tidak ada autokorelasi. 

 Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau Lower Bound (DL), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi 

positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4- DL), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

 Bila nilai DW terletak diantara batas atas (DU) dan batas bawah (DL) atau 

DW terletak antara (4 – DU) dan (4- DL), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan (Ghozali, 2005). 

c. Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2005) menyatakan bahwa multikolinearitas terjadi jika terdapat 

hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika 

terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan 

semakin besar dan mengakibatkan confidence interval untuk pendugaan parameter 

semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, 

menerima hipotesis yang salah dan menolak hipotesis yang benar. 

Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan 

meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen 

dengan menggunakan Varian Inflation Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 5 dan 
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nilai tolerance value adalah 0.1. Jika VIF lebih besar dari 5 dan nilai tolerance 

value kurang dari 0.1 maka terjadi multikolinearitas. Bila terdapat gejala 

multikolinearitas diantara variabel independen, maka penanggulangannya adalah 

dengan mengeluarkan salah satu variabel tersebut dari model. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2005) menyatakan bahwa heteroskedastisitas berarti terdapat varian yang 

tidak sama dalam kesalahan pengganggu. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah 

dalah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendeteksiannya dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

denga melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di – studentized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola-pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengidikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini dipakai untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2005). Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0 : b = 0 : Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ha : b ≠ 0 : Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Pada penelitian ini nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada 

tingkat signifikansi sebesar 5 % (0.05). Kriteria pengambilan keputusan pada uji t 

ini adalah sebagai berikut : 

H0 diterima jika t hitung < t tabel 

H0 ditolak jika t hitung > t tabel 

3.7.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan 

menggunakan hipotesis statistik (Ghozali, 2005). 

Pada penelitian ini nilai F hitung akan dibandingkan dengan nilai F tabel pada 

tingkat signifikansi 5 %. Kriteria yang dipakai pada uji F ini adalah : 

Ho diterima jika F hitung < F tabel 

Ho ditolak jika F hitung > F tabel 


