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BAB III 

MOTODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang 

dipusatkan pada pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui 

studi kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel 

atau lebih. Pengujian hipotesis menggunakan perhitungan sistematis dengan 

menggunakan rumus statistik untuk menguji hubungan antara variabel yang akan 

diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan dengan tujuan untuk membuktikan 

hipotesis. 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. 

3.3 Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode puposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2013) Purposive sampling adalah teknik penentuan 
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sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang ditetapkan 

untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2016; 

2. Perusahaan transportasi yang mempublikasi laporan keuangan periode 

2013-2016; 

Tabel 3.2 

Pengambilan Sampel Penelitian 

No Keterangan 
Jumlah 

perusahaan 

1 Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2016. 
     35 

2 Perusahaan transportasi yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan periode 2013-2016. 
(14) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 21 

Berdasarkan kriteria penelitian pemelihan sampel maka diperoleh 21 

perusahaan transportasi. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. APOL PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 

2. ASSA PT. Adi Sarana Armada Tbk 

3. BBRM PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 

4. CANI PT. Capitol Nusantara Indonesia Tbk 

5. CASS PT. Cardig Aero Services Tbk 

6. HITS PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 

7. IATA PT. Internasional Air Transport Association Tbk 
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8. INDX PT. Tanah Laut Tbk 

9. LEAD PT. Logindo Samudra Makmur Tbk 

10. LRNA PT. Ekasari Lorena Transport Tbk 

11. MBSS PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 

12. MIRA PT. Mitra Internasional Resources Tbk 

13. NELY PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 

14. PTIS PT. Indo Straits Tbk 

15. SAFE PT. Steady Safe Tbk 

16. SDMU PT. Sidomulyo Selaras Tbk 

17. TAXI PT. Ekspress Transido Utama Tbk 

18. TPMA PT. Trans Power Marine Tbk 

19. TMAS PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk 

20. WEHA PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk 

21. ZBRA PT. Zebra Nusantara Tbk 

Sumber : www.idx.co.id 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif 

yaitu data berupa angka-angka yang berasal dari data laporan keuangan 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Periode akuntansi yang 

berakhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Objek Peneliannya pada 

perusahaan transportasi yang terdaftar dibursa efek Indonesia. 

2. Sumber Data 

Dilihat dari sumber data penelitian ini mengunakan data sekunder, yaitu 

yaitu data laporan keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Data 

dari penelitian ini diperoleh dari website http://www.idx.co.id tahun 2013 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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sampai dengan tahun 2016 dan dari web terkait lainnya serta dengan 

mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, data yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar- benar 

dapat dipercaya dan akurat. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan 

data dimaksudkan untuk  memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan 

terpercaya. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan memperoleh literatur- literatur yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini seperti jurnal dan sumber-sumber lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara membaca 

buku-buku referensi dan sebagainya agar diperoleh pengetahuan tentang 

yang diteliti, sehingga dapat memecahkan masalah penelitian dengan cepat 

dan tepat. 

2. Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

mengkaji laporan keuangan serta mengunduh situs resmi Bursa Efek 

Indonesia di www.idx.co.id. 

3.6 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen  dan 

variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang 

http://www.idx.co.id/
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mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas dan 

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau tumbuhnya variabel dependen. 

3.6.1 Variabel  Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan adalah Tobin’s Q. Proksi nilai 

perusahaan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, Yahdiyani 

dan suryono (2017), cecilia dkk (2015), dan Rahmatia dan Andayani (2015). 

Tobin’s Q merupakan harga pengganti dari biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan asset yang persis sama dengan asset yang dimiliki perusahaan. Rasio 

ini dinamai sesuai dengan penggagasnya James Tobin (1967). 

Bila Tobin’s Q ini lebih rendah dari 1, maka perusahaan akan menjadi 

sasaran akuisisi yang menarik baik untuk digabungkan dengan perusahaan lain 

ataupun untuk likuidasi. Logikanya pembeli perusahaan memperoleh asset dengan 

harga yang lebih murah dibanding jika asset tesebut dijual kembali. Sebaliknya 

bila nilai Tobin’s Q tinggi merupakan indikasi bahwa perusahaan memiliki 

potensi pertumbuhan yang tinggi sehingga nilai perusahaan lebih dari sekedar 

nilai asetnya. Tobin’s Q dihitung dengan rumus yang digunakan Yahdiyani dan 

Suryono (2017) sebagai  berikut : 

Q = 
𝑬𝑴𝑽+𝑫

𝑬𝑩𝑽+𝑫
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Keterangan : 

Q   = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai Pasar Ekuitas 

EBV = Nilai Buku Dari Total Aktiva 

D = Nilai Buku Dari Total Hutang 

3.6.2 Variabel Independen 

3.6.2.1 Leverage 

Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (leverage). 

Solvabilitas (leverage) digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan 

dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Leverage dapat 

dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. 

Artinya leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin 

besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko 

leverage yang lebih kecil. Dalam penelitian ini leverage diukur dengan rumus 

yang digunakan Sari dan Handayani (2016) : 

Leverage =   
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
× 𝟏𝟎𝟎% 

3.6.2.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total aktiva, 

maka semakin besar total aktiva perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan rumus yang digunakan 

Suffah dan Riduwan (2016): 

Ukuran perusahaan = 𝑳𝒐𝒈 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (𝑳𝒏) 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 
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3.6.2.3 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham oleh 

direksi, manajemen, komisaris, maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung 

dalam pembuatan keputusan perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Dalam 

penelitian ini kepemilikan manajerial diukur berdasarkan dengan persentase 

jumlah saham yang proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif  dalam kepemilikan saham oleh institusi perusahaan. Dalam penelitian ini 

kepemilikan manajerial diukur dengan rumus yang digunakan Hidayah (2015): 

Kepemilikan manajerial = 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
× 𝟏𝟎𝟎% 

3.6.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini didefinisikan sebagai laba yang 

dihasilkan perusahaan, laba berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang 

dilakukan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on 

equity. Return on equity (ROE) merupakan rasio laba (rugi) sebelum pajak 

terdapat total ekuitas (Mulyadi, 2008). Skala pengukurannya adalah skala rasio 

dan dinyatakan dalam persentase. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur 

dengan rumus yang digunakan Sari dan Handayani (2016): 

Profitabilitas = 
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒖𝒊𝒕𝒚
× 𝟏𝟎𝟎% 

3.6.2.5 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen diukur dengan Dividen Payout Ratio (DPR), karena 

kualitas saham suatu perusahaan tidak bisa dijamin dari tiap lembar saham yang 
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dibagikan kalau menggunakan Dividen Per Shared (DPS), serta agar pengukuran 

bisa dibandingkan antara peusahaan dalam tiap tahunnya. Dalam penelitian ini 

kebijakan dividen diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan Suffah dan 

Riduwan (2016): 

DPR = 
𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆

𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
 

3.7 Teknik Analisis Data. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016), analisis statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data, terdapat beberapa syarat pengujian yang 

harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar menggmbarkan apa yang 

menjadi tujuan penelitian sekaligus guna mencocokkan model prediksi kedalam 

sebuah model yang telah dimasukkan kedalam serangkaian data. Pengujian yang 

dilakukan meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas dan 

autokorelasi. 

3.7.2.1  Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel dependennya, variabel independennya atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 



47 

 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Agar dapat melihat 

normalitas residual maka harus dilakukan uji normalitas residual. Normal atau 

tidaknya dapat dilihat dari 8 grafik normal propability plot. Jika residual berada 

pada garis diagonal atau mendekati berarti residual tersebut terdistribusi secara 

normal. Namun jika residual terletak menyebar menjauhi garis diagonal berarti 

data tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi menggunakan dua cara yaitu (1) 

metode pendekatan grafik normal probability plot dengan dasar pengambilan 

keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal tersebut, maka menunjukkan pola distribusi normal, (2) pendekatan 

kolmogorov smirnov test dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan jika 

hasilnya nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan data normal. 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan regresi berganda 

maka dilakukan uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kejadian yang 

menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas (X) yang 

berarti. Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Jika 

nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji tidaknya heterokedastisitas 
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digunakan uji glejser. Apabila sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas. Model yang baik tidak terjadinya heterokedastisitas. 

3.7.2.4 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota sampel atau data 

pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu sehingga satu data dipengaruhi 

oleh data sebelumnya. Autokorelasi muncul pada regresi yang mengatakan data 

berskala atau time siries. Ada beberapa model pengujian yang bisa digunakan 

untuk mendekati autokorelasi. Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. 

pengujian autokorelasi yang banyak digunakan adalah model Durbin-Watson. 

kriteria pengujian durbin-watson adalah sebagai berikut : 

1. bila angka DW<-2 bararti ada autokorelasi yang positif 

2. bila angka DW -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi  

3. bila angka DW > + 2 berarti ada autokorelasi yang negative 

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linear berganda ( Multiple Regression) merupakan suatu 

model dimana variabel terikat tergantung dua atau lebih varibel bebas. Analisis 

regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda dapat 

dinyatakan dengan fungsi persamaan sebagai berikut. 

NP = β0 + β1LV + β2UP+ β3KM + β4PF+ β4KD + €  

Keterangan: 

NP : Nilai Perusahaan  
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LV : Leverage  

UP : Ukuran Perusahaan 

KM : Kepemilkan Manajerial  

PF : Profitabilitas  

KD : Kebijakan Dividen  

β0 : Konstanta  

β1, β2, β3, β4, β5: Koefisien regresi variabel independen  

€ : Koefisien eror  

3.7.4 Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linear berganda, 

maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Dalam analisis regresi 

penelitian ini menggunakan tiga pengujian yaitu secara parsial (t), secara bersama-

sama (f) dan koefisien determinasi (R²) 

3.7.4.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan menguji 

koefisien variabel independen atau uji parsial untuk semua variabel independen. 

Uji ini membandingkan Thitung dengan Ttabel yaitu bila Thitung > Ttabel berarti 

bahwa variabel bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya jika thitung < ttabel maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat, dalam hal ini tingkat kepercayaan 𝛼 sebesar 0.005 (5%) 

jika thitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

jika thitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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3.7.4.2  Pengujian Secara Bersama-sama (Uji F)  

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen, uji F 

dilakukan dengana membandingkan Fhitung dan Ftabel. Pedoman yang 

digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu : 

jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

3.7.4.3  Uji  koefisien Determinasi (R²) 

Uji koefisisen determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar variasi dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama variabel 

terikat atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan 

data yang ada. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. 

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. 

Variabel bebas yang saling berpengaruh terhadap variabel terikat dilihat dari 

koefisien korelasi parsial yang paling besar. Nilai koefisien determinasi akan 

berkisar 0 sampai 1, apabila nilai koefisien determinasi =1 menunjukkan 100% 

total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel bebas 

mampu menerangkan variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai koefisien 

determinasi = 0 menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh 

varian bebas. 


