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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Menurut Subagyo (2015) Metode penelitian merupakan suatu cara atau 

jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Jonathan 

Sarwonno (2006) “metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang 

sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya”.  

A. Definisi Operasional Variabel  

Definisi Operasional Variabel adalah menempatkan arti dari suatu variabel 

dengan cara menentukan tindakan yang perlu untuk mengukur variabel yang telah 

ditentukan sebelumnya. Berdasarkan judul skripsi yang dikemukakan diatas maka 

variabel yang diteliti dibedakan menjadi dua yaitu 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah  

X1 (Struktur Modal), X2 (Profitabilitas), X3 (Ukuran Perusahaan) dan X4 

(Kebijakan Dividen). Semua variabel diukur dengan rasio. 

1)  Stuktur Modal 

Struktur Modal menurut Martono dan D. Agus Harjito  (2010) Struktur 

Modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan 

yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal 

sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang 

maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba 
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ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur Modal 

dalam penelitian ini menggunakan Debt to Equity Rasio (DER) (Damayanti, 

2016). Pengertian Debt to Equity Ratio (DER) menurut Martono dan D Agus 

Harjito (2010) merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri (ekuitas) dan menunjukan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.”  

Debt Equity Ratio = Total Hutang / Total Ekuitas 

2) Profitabilitas  

Menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118) Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total 

aktiva maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini ROE digunakan untuk 

mengukur Profitabilitas perusahaan (Damayanti, 2016). Menurut Lukman 

Syamsuddin (2009) menyatakan : Return On Equity (ROE) merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 

perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) 

atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Rumus menurut 

(Dewi dan Ary, 2013)  

Ratio On Equity = Laba Setelah Pajak / Jumlah Modal Sendiri  

3) Ukuran Perusahaan 

Damayanti (2016), Ukuran Perusahaan mencerminkan besar kecilnya total 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Suatu perusahaan sebaiknya terus berusaha 

memperbaiki kinerja perusahaan sehingga perusahaan memiliki Nilai yang baik di 

mata pembeli saham, sehingga pasar akan mau membayar lebih mahal untuk 
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mendapatkan sahamnya karena yakin akan mendapatkan pengembalian. Dalam 

penelitian ini menggunakan logaritma natural dari total aktiva.  

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aktiva)  

4) Kebijakan Dividen  

Kebijakan Dividen adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan 

apakah akan membayar dividen atau tidak, mengurangi atau meningkatkan jumlah 

dividen, atau membayar dividen dengan jumlah yang sama dengan yang dibagikan 

pada periode sebelumnya (Andinata, 2010) dalam Jusriani (2013). Kebijakan 

Dividen dalam penelitian ini diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) yang 

bisa dilihat pada tahun yang dianalisis. Menurut Jusriani (2013), Dividend Payout 

Ratio (DPR) dihitung dengan :  

DPR = DPS / EPS 

 

Keterangan :  

DPR = Deviden Payout Ratio  

DPS = Devidend Per Share  

EPS = Earning Per Share  

b. Variabel Terikat (Dependen) 

1) Nilai Perusahaan 

Nilai Perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari 

saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi 

transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap 

cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Menurut Dani (2015) dalam 

Damayanti (2016) Nilai perusahaan dapat dihitung dengan : 
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Price to book value = Harga Saham / Nilai Buku Per Saham 

B. Populasi, dan sampel 

1. Populasi  

Menurut Silalahi (2006) populasi dalam suatu penelitian merupakan 

sekumpulan obyek yang dapat dijadikan sumber penelitian yang berbentuk benda 

benda, manusia, ataupun peristiwa yang terjadi sebagai obyek atau sasaran 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015.    

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan 

penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang 

populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu metode 

pengambilan sampel yang ditetapkan atau ditentukan dengan menggunakan 

kriteria-kriteria tertentu oleh peneliti. Kriteria yang ditentukan adalah Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 

2013-2015, jumlah Perusahaan Manufaktur, Perusahaan Manufaktur yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangannya, Perusahaan Manufaktur yang laporan 

keuangannya memiliki ROE yang positif, perusahaan yang terdapat nilai Dividend 

Per Share (DPS) 2013-2014. Hasil seleksi perusahaan yang memenuhi kriteria 

sebanyak 18 perusahaan yang terdaftar di BEI.  
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Tabel 3.1 Sampel 

No Nama Perusahaan 

1 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

2 ASII PT Astra International Tbk. 

3 AUTO PT Astra Otoparts Tbk. 

4 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

5 EKAD PT Ekadharma International Tbk.  

(Formerly PT Ekadharma Tape Industries Tbk) 

6 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

7 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8 INDS PT Indospring Tbk. 

9 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

10 JPFA PT JAPFA Tbk.  

(Formerly PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk) 

11 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

12 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

13 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.  

(Formerly PT Semen Gresik (Persero) Tbk.) 

14 SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk. 

15 TCID PT Mandom Indonesia Tbk.  

(Formerly PT Tancho Indonesia Tbk) 

16 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk. 

17 TRIS  PT Trisula International Tbk. 

18 WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk. 
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Perusahaan Manufaktur       143 

Perusahaan yang tidak publikasi          10 

Jumlah sampel sementara      133 

Perusahaan yang memiliki laba bersih negatif     53 

Jumlah sampel sementara        80 

Perusahaan dengan DPR tidak lengkap      62 

Sampel           18  

C. Sumber Data  

Data sekunder menurut Sugiyono (2012) adalah data yang sumber yang 

tidak langsung, misalnya lewat orang atau lewat dokumen yang memberikan data 

kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder yang bersifat 

kuantitatif, deskriptif dari laporan keuangan yang telah diolah, disajikan, dianalisa 

untuk melihat pengaruh Stuktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Gulo (2002:110) metode pengumpulan data berupa suatu  

pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode study pustaka, data historis, dan riset internet. 

1. Study  Pustaka dalah pengetahuan yang didapat dari perpustakaan yang 

brupa pengetahuan secara teoritis yang dapat digunakan untuk mendasari 
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pembahasan dan penerapan ilmu yang diperoleh dengan hubungannya 

permasalahan yang dibahas. 

2. Data Historis, dengan cara menyalin data yang telah ada dan mempunyai 

hubungan dengan obyek penelitian. 

3. Riset Internet yaitu mencari informasi-informasi data yang dibutuhkan 

penulis melalui jaringan internet.  

Data yang diperoleh melalui www.idx.co.id di BEI (Bursa Efek 

Indonesia), serta jurnal jurnal atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian. 

E. Metode Analisis Data  

Penelitian menggunakan Uji Asumsi Klasik  dan Analisis Regresi Linier 

Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mencocokan model prediksi ke dalam 

sebuah model yang sudah dimasuki data apakah ada masalah yang sering terjadi 

dalam analisis regresi.  

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

Kolmogorov Smirnov adalah uji antara data yang diuji normalitasnya dengan data 

normal baku. Penerapan Kolmogorov Smirnov jika nilai signifikan di bawah 0,05 

maka terdapat perbedaan yang signifikan dengan data normal baku berarti data 

http://www.idx.co.id/
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tidak normal dan jika signifikan diatas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan dengan data normal baku berarti data yang diuji normal. 

1) Jika nilai Asymp.sig  ≥ 0,05 data berdistribusi normal 

2) Jika nilai Asymp.sig ≤ 0,05 data berdistribusi tidak normal  

b. Uji Multikolinieritas  

Menurut Imam Ghozali (2011),  Uji Multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(Independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 

karena VIF = 1/ tolerance. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance >0,10 atau sama dengan nilai VIF <10. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2011) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedatisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser dalam 

melakukan uji heterokedasititas. Uji Glejser meregresi variabel independen 

dengan absolute residual terhadap variabel independen. Kriteria yang digunakan 

untuk mengetahui adanya hesteroskedastisitas atau tidak diantara data pengamatan 
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dengan membandingkan koefisien signifikansi dengan tingkat signifikansi yang 

ditetapkan sebelumnya (α = 5%). Apabila nilai signifikansi > 0,05 diartikan tidak 

ada heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 diartikan ada 

heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi  

Menurut Imam Ghozali (2011),  Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin–Watson (DW test). Uji Durbin 

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan 

adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel di antara variabel 

independen.  

1) Jika nilai DW 0 – 1,5 maka disebut terjadi autokorelasi positif 

2) Jika nilai DW 2 maka tidak terjadi autokorelasi sempurna  

3) Jika nilai DW 1,5 – 2,5 maka tidak terjadi autokorelasi 

4) Jika nilai DW 2,5 – 4,5 maka disebut terjadi autokorelasi negative 

2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena 

penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel. Teknik analisis regresi linier 
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berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen 

(bebas) dengan variabel dependen (terikat).  

Model Regresi  

Y =  α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 

Y = Nilai Perusahaan 

α = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien variabel regresi   

X1 = Struktur Modal 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Kebijakan Dividen 

e = Variabel Pengganggu (residual) 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F Signifikan secaran simultan 

Imam Ghozali (2011), uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah 

semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah 

uji F sebagai berikut (Setiawan, 2015) 

1) Menentukan Ho dan Ha 

Ho : βi = 0, artinya tidak ada pengaruh secara simultan dan signifikan  

antara variabel independen terhadap variabel dependen.  

H1 : βi ≠ 0,artinya pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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2) Menentukan Level of Significance (α = 5%) 

3) Menurut kriteria pengujian 

 

 

      Ho diterima         Ho ditolak 

 

                Ftabel 

Gambar 3.1 

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel 

4) Perhitungan nilai F 

R
2   

 

         ( k-1 ) 

F hitung =  

         ( 1 – R
2
 ) 

              ( n – k ) 

R
2
  = Koefisien determinasi 

n  = jumlah sampel yang digunakan 

k  = banyaknya variabel independen 

Menurut Ghozali (2011), Uji Goodness of Fit atau uji kelayakan model 

digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual. Secara statistik uji Goodness of Fit dapat dilakukan melalui pengukuran 

nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 
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dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya perhitungan statistik 

disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana 

Ho diterima.  

b. Uji t Signifikan secara Parsial 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali 

,2011). Untuk menguji seluruh variabel independen secara parsial (individu) 

terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diangkat secara konstan. 

Langkah langkah uji t sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2011) 

1) Hipotesis  

Ho : βi = 0 artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : βi ≠ 0 artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) Menentukan daerah kritis  

Daerah kritis ditentukan oleh nila t-tabel dengan derajat bebas n-k, dan 

taraf nyata α = 5% 

3) Menentukan nilai t hitung 

Menutut Suharyadi dan Purwanto (2011;229) dengan cara 

 t hitung = b-B / Sb 

t hitung  = banyaknya t hitung  

b   = koefisien regresi 

B  = koefisien regresi parsial  
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Sb   = standar eror estimate 

4) Menentukan daerah keputusan  

Daerah keput usan menerima Ho atau menerima Ha. 

5) Bila –ttabel <  thitung < ttabel maka Ho diterima. 

Bila thitung > ttabel  atau  –thitung < -ttabel maka Ho diterima. 

c. Uji Koefisien Determinasi ( Ajusted R
2
) 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali (2011). Nilai koefisien determinasi 0 sampai 1. Semakin besar nilai R
2 
 

mendekati nilai 1 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen semakin baik, jika nilai R
2
 mendekati 0 maka variasi 

variabel dependen terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. 

Setiap penambahan variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

ataupun tidak, oleh karena itu untuk menggunakan nilai “ajusted R
2
” pada saat 

mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
 nilai ajusted R

2
 dapat naik 

turun berdasarkan signifikan variabel independen. 

 


