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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif karena peneliti akan mendeskripsikan 

mengenai penetapan struktur modal yang optimal guna meningkatkan nilai 

perusahaan melalui analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menemukan 

keterangan tersebut. Menurut Dantes (2012:51), “penelitian deskriptif 

diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya untuk 

memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini”. Selain itu, menurut 

Trianto (2015:6), “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel bebas (independent) tanpa membuat perbandingan 

atau membangun hubungan dengan variabel lain”. Menurut Darmawan 

(2013:37), “penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin kita ketahui”. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
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media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini 

biasanya dapat berupa laporan keuangan historis, bukti transaksi 

maupun catatan atas laporan keuangan yang telah tersusun dalam 

bentuk arsip baik itu dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. 

Dalam penelitian ini adapun data sekunder yang digunakan yaitu, 

laporan laba-rugi dan neraca dari perusahaan Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Company dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk periode 

2011-2015. 

3.2.2 Sumber Data 

Data laporan laba-rugi tahun 2011-2015 ini diunduh dari 

website resmi dari Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.com. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang memuat apa dan 

kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam 

suatu kejadian, sedangkan dalam penelitian ni data yang didapatkan 

adalah catatan laporan keuangan dari perusahaan yang di teliti. 

3.2.4 Teknik Analisis Data 

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

http://www.idx.com/
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1. Menganalisis laporan keuangan tahun 2011 hingga tahun 

2015 yang melaporkan komposisi struktur modal meliputi 

hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

2. Menghitung biaya modal pada komposisi struktur modal 

perusahaan, yaitu: 

a. Biaya Utang 

           

b. Biaya Modal Sendiri 

   
                       

             
 

c. Biaya Rata-Rata Tertimbang 

                             

3. Menghitung rasio leverage perusahaan berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan tahun 2011 hingga tahun 2015 

a. Rasio Leverage 

1) Debt Ratio atau Rasio Total Utang = 

           

            
 

2) The Debt Equity Ratio = 

                    

             
 

3) The Debt To Total Capitalization = 
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4. Menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan cara: 

  
          

  
 

5. Menganalisis optimalisasi struktur modal perusahaan 

menggunakan pendekatan tradisional yaitu dengan cara 

membandingkan biaya modal rata-rata tertimbang yang 

terkecil dan nilai perusahaan yang terbesar dari tahun ke 

tahun. 

6. Menetapkan budget kas, proyeksi neraca, dan rugi-laba 

tahun 2016. 

7. Menetapkan struktur modal yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan setelah adanya tambahan dana yang dibutuhkan 

oleh perusahaan berdasarkan proyeksi neraca, rugilaba 

serta proyeksi struktur modal tahun 2016. 

 


