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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

yaitu penelitian dimana data yang disajikan dalam bentuk angka-angka 

Trianto (2015: 7). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan perusahaan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan yang diakses pada 

website resmi BEI yaitu www.idx.co.id.  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2013: 148), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 149) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

pertambangan. 

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini harus memiliki 

kriteria yang telah ditentukan (purposive sampling). Teknik pengambilan 

sampelnya dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel 

perusahaan yang terpilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar secara 

berturut-turut di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten selama periode 

penelitian yaitu tahun 2012-2016. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan priodik selama periode 

pengamatan dari tahun 2012-2016 dengan lengkap serta memiliki data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2012-2016.  
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Tabel III.1 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan pertambangan yang terdaftar secara berturut-

turut di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten selama 

periode penelitian yaitu tahun 2012-2016 

36 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

priodik selama periode pengamatan dari tahun 2012-2016 

dengan lengkap serta memiliki data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 

(7) 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2012-

2016 

(15) 

4 Jumlah sampel 14 

5 Jumlah observasi = 14 x 5 tahun periode penelitian 70 

Sumber : ICMD (Indonesia Capital Market Directory) periode 2012-2016 

Daftar nama perusahaan pertambangan periode 2012-2016 yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini:  

Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

No Kode  Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. 

2 GEMS Golden Energy Mines Tbk. 

3 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

4 KKGI Resources Alam Indonesia Tbk. 

5 MYOH Samindo Resources Tbk. 

6 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk. 

7 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk.  

8 ELSA  Elnusa Tbk. 

9 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 

10 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 

11 INCO Vale Indonesia Tbk. 

12 TINS Timah (Persero) Tbk. 

13 CTTH Citatah Tbk. 

14 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) Tbk. 

Sumber: ICMD (Indonesia Capital Market Directory) periode 2012-2016  

Dari data yang ditemukan dari website IDX diperoleh jumlah populasi 

sebanyak 45 perusahaan pertambangan dan setelah dilakukan seleksi sampel 
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dengan kriteria yang disebutkan diatas maka diperoleh sampel sebanyak 14 

perusahaan pertambangan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan 

menggunakan data pooling  dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu 

dengan mengalikan jumlah sampel dengan rentang waktu pengamatan (5 

tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 70 

pengamatan (14 x 5 = 70), hal tersebut sudah memenuhi syarat jumlah sampel 

untuk diolah dengan analisis regresi, dimana syarat minimum untuk jumlah 

sampel dengan analisis regresi adalah sejumlah 30 pengamatan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yaitu penggunaan data diperoleh dari dokumen-

dokumen yang sudah ada berupa laporan keuangan dan studi pustaka berupa 

jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu dan situs internet yang berkaitan 

dengan informasi yang mendukung penelitian ini. 

3.4 Defenisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 

satu variabel dependen (Y) yaitu struktur modal, dan lima variabel 

independen (X) yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aset, dan 

pertumbuhan penjualan. 
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Tabel III.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Defenisi Operasional Pengukuran Variabel Skala 

Struktur 

Modal (Y) 

Menunjukkan 

perbandingan antara 

utang dan ekuitas 

perusahaan 

 

Sumber: Murhadi 

(2013: 61). 

 

    
             

               
  

 

 

 

 

Rasio  

Profitabilit

as (X1) 

profitabilitas 

merupakan rasio yang 

mengukur efektivitas 

manajemen secara 

keseluruhan yang 

ditunjukan dengan oleh 

besar kecilnya tingkat 

keuntungan yag 

diperoleh dalam 

hubungannya dengan 

penjualan maupun 

investasi. 

 

Sumber: Fahmi (2014: 

80) 

     
                         

          
 

Rasio 

Current 

Ratio (CR) 

(X2) 

Rasio lancar (Current 

Ratio) adalah ukuran 

yang umum digunakan 

atas solvensi jangka 

pendek, kemampuan 

suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh 

tempo  

 

Sumber: Fahmi (2014: 

66). 

    
             

                   
  

Rasio  

Ukuran 

Perusahaa

n (X3) 

Ukuran perusahaan 

menggambarkan 

besarnya aset yang 

dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang besar, 

memiliki total aset yang 

besar pula. Perusahaan 

Nilai log total aset yang dimiliki oleh 

masing-masing perusahaan  

 

       (          ) 

 

Rasio 
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dengan total aset yang 

besar, memudahkan 

perusahaan tersebut 

memperoleh dana 

eksternal. 

 

Sumber: Nugrahani 

(2012) 

Struktur 

Aset (X4) 

Struktur aset adalah 

perimbangan atau 

perbandingan antara 

aset tetap dengan total 

aset  

 

Sumber: Habibah 

(2015) 

 

              
          

          
       

Rasio 

Tingkat 

Pertumbuh

an 

Penjualan 

(X5) 

Merupakan peningkatan 

penjualan dibanding 

dengan tahun 

sebelumnya  

 

Sumber: Nugrahani 

(2012).  

 

  
                         

             
  

 

G/Growth     = pertumbuhan Penjualan 

Penjualant       = total penjualan periode t 

Penjualant -1  = total penjualan untuk    

periode t – 1 

Rasio 

Sumber: Dari berbagai sumber 

3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

linear berganda melalui program SPSS V.20. Setelah mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan berbagai 

perhitungan dan mengolah data-data tersebut, agar dapat mendukung 

hipotesis yang telahdiajukan. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

 

 

 



57 
 

 
 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian 

dalam bentuk tabulasi (ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam 

bentuk tabel numerik dan grafik) sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan dalam penelitian 

untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang 

utama. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: rata-rata 

(mean), median, modus, dan standar deviasi.  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Trianto (2015: 87) uji asumsi klasik dilakukan jika variabel 

bebas lebih dari dua variabel, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

dari variabel-variabel yang akan dilakukan analisa dalam penelitian 

memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena penelitian yang bagus (model 

penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu jika data dalam 

penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas bertujuan untuk mengukur 

apakah didalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Dalampenelitian ini, uji normalitas menggunakan One-sampel kolmogorov-

smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi 

diatas 0,50. 
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3.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikolinieritas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji multikorelasi perlu 

dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari satu (Trianto, 2015: 89). 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

distudentized. Dasar analitis: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik lazim 

dipergunakan meskipun menggunakan bias, karena pengamatan antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. 

Oleh karena itu, penggunaan uji statistik diharapkan menghilangkan unsur 

bias tersebut. Salah satu uji statistik yang lazim dipergunakan adalah uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas 

terhadap nilai absolut residualnya. 

Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2013) mengatakan uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari auto korelasi. Pada 

penelitian ini menggunakan Run test untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi, karena Run test merupakan salah satu cara alternatif yang 

digunakan untuk menguji autokorelasi selain uji Durbin Watson. 

Menurut Ghozali (2013) mengatakan Run test sebagai bagian dari 

statistik  non-parametik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antara 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 
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hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. 

Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). 

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah 

sebagai berikut jika nilai sig (2-tailed) > 0,05; maka sebaran data tidak terjadi 

autokorelasi dan berarti memenuhi asumsi analisis regresi dan jika nilai sig 

(2-tailed) < 0,05; maka sebaran data terjadi autokorelasi, berarti tidak 

memenuhi asumsi analisis regresi. 

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda untuk 

melakukan pengujian hipotesisnya. Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk memprediksi besar variabel tergantung dengan menggunakan data 

variabel bebasnya. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan 

model berikut: 

Y =  + 1X1+ b2X2+ b3X3 + b4X4 + b5X5 +   

Keterangan:  

Y = Struktur Modal yang diproksikan melalui perhitungan Debt to Equity               

     Ratio (DER) 

X1 = Profitabilitas yang diproksikan melalui perhitungan ROA 

X2 = Likuiditas 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Struktur Aset 

X5 = Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

 = Konstanta 

1,2,3,4 = Koefisien  

 = Error 
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3.5.4 Uji Hipotesis 

3.5.4.1 Uji t Statistik 

Pengujian t dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 

apakah variabel secara individu berpengaruh positif terhadap variabel 

terkikat. Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

parsial dari variabel independennya. Untuk menentukan nilai t table, 

ditentukan tingkat signifikan 5 % dengan derajat kebebasan df = (N-k) 

dimana N adalah jumlah obsevasi dan k adalah jumlah variabel 

termasuk intersep dengankriteria uji adalah jika t hitung > t tabel (α, 

N-k), maka hipotesis diterima, dan jika t hitung < t tabel (α, N-k) 

maka hipotesis ditolak. 

3.5.4.2 Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F, 

yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan 

nilai F hitung yang terdapat pada tabel Analisys of Variance. 

Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) 

df = (N-k) dan (k-1) dimana N adalah jmlah observasi, k adalah 

variabel termasuk intersep. Kriteria yang digunakan adalah : 

Jika Fhitung > Ftabel (α, k-1, N-k), maka hipoesis 

diterima.Jika F hitung < F tabel (α, k-1, N-k), maka hipotesis ditolak. 
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3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai R
2
 berkisar antara nol dan satu. Nilai R

2
 yang kecil 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

 

 


