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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Watu Penelitian 

Penelitan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ditetapkannya Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan 

mempertimbangkan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat 

penjualan saham perusahaan-perusahaan yang go-public di Indonesia. Waktu 

penelitian dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:223) data sekunder merupakan 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian iniberupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang go-

public yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2014-2016. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi nonparticipan, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri 

dan hanya sebagai pengamat independen. Data dikumpulkan dengan metode 

dokumenter yaitu mencatat dan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat 
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dalam annual report pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi periode 2014-2016 yang memuat transaksi-transaksi keuangan 

dalam perusahaan. Pengumpulan dilakukan dengan cara menelusuri laporan 

tahunan yang terpilih menjadi sampel. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut McClave (2011:6) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas ojek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Perusahaan manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsiyang terdaftar di BEI periode 2014-2016 

berjumlah 38 perusahaan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada di populasi, karena sampel merupakan unit-unit dari suatu populasi 

McClave (2011:7). Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling.Teknik purposive samplingadalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Beberapa kriteria yang dapat ditetapkan untuk memperoleh sampel 

sebagai berikut: 
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1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2014 sampai 

dengan 2016. 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsiyang telah 

menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 

2014 sampai dengan 2016. 

3. Perusahaan yang memiliki data lengkap selama periode penelitian untuk 

faktor-faktor yang diteliti yaitunon–debt tax shield, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan Struktur Modal. 

4. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang positif selama periode 

penelitian. 

5. Perusahaan yang membagikan dividen selama periode penelitian, yaitu 

dari tahun 2014-2016. 

Tabel III.1 

Proses Seleksi Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian yaitu tahun 2014 sampai 

dengan 2016. 

38 

2 Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2014 

sampai dengan 2016. 

(3) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki informasi terkait 

variabel penelitian 

(6) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki laba bersih yang 

positif selama periode penelitian. 

(4) 

5 Perusahaan yang tidak membagikan dividen selama 

periode penelitian, yaitu dari tahun 2014-2016. 

(5) 

Jumlah Sampel 20 

Jumlah Observasi = 23 x 3 tahun periode penelitian 60 

Sumber : Data Olahan 2017 
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Berdasarkan tabel pengambilan secara purposive sampling diatas 

sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pertama yaitu perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian berjumlah 38. Perusahaan yang 

memenuhi kriteria kedua Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun 

berturut-turut, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016 berjumlah 3, untuk 

kriteria ketiga  perusahaan yang tidak memiliki informasi terkait variabel 

penelitian berjumlah 6, sedangkan kriteria keempat Perusahaan yang tidak 

memiliki laba bersih yang positif selama periode penelitian berjumlah 5. 

Dan yang terakhir Perusahaan yang tidak membagikan dividen selama 

periode penelitian, yaitu dari tahun 2014-2016 berjumlah 5. Dari hasil 

pembatasan sampel maka dapat diperoleh sampel penelitian yaitu 20 

perusahaan. Dengan nama perusahaan sebagai berikut: 

Tabel III.2 

Perusahaan yang dijadikan sebagai Sampel Penelitian 

No  Kode  Nama Perusahaan 

1 CINT Chitose International Tbk 

2 DLTA  Delta Djakarta Tbk 

3 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 

4 GGRM Gudang Garam Tbk 

5 HMSP HM. Sampoerna Tbk 

6 ICBP Indofood CBP Tbk 

7 INDF Indofood Tbk 

8 KAEF Kimia Farma Tbk 

9 KLBF Kalbe Tbk 

10 MLBI Multi Bintang Tbk 

11 MYOR Mayora Indah Tbk 

12 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

13 SIDO Sidomuncul 

14 SKBM Sekar Bumi Tbk 
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No  Kode  Nama Perusahaan 

15 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

16 TCID Mandom Tbk 

17 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

18 ULTJ Ultrajaya Milk Industry dan Trending Company Tbk 

19 UNVR Unilever Tbk 

20 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

Sumber : IDX Data Olahan 2017 

3.5 Defenisi dan Pengukuran Variabel Operasional 

Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau 

membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk 

objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang berbeda Sekara (2007; 

115). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang  terikat 

(dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel). 

 

3.5.1 Variable Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang besar 

kecilnya tergantung pada variabel bebas. Nilai variabel dependen 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen biasa 

dilambangkan dengan Y Sunyonto (2013:24). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah struktur modal yang diproxy dengan: 

Struktur Modal (DER)  
           

       
 

Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu 

perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai 

sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal 

melunasi utang bergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah 

berbagai aset yang dimiliki perusahaan Subramanyam (2014:106). Debt to 
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Equity Ratio (DER) merupakan kemampuan modal sendiri perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya. Nilai DER yang makin kecil menandakan 

bahwa perusahaan memiliki jaminan terhadap penggunaan hutang yang 

lebih besar dan sebaliknya. 

3.5.2 Variable Independen (X) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

nilainya tidak tergantung oleh variabel lain, baik yang pengaruhnya positif 

maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel independen ini menjadi sebab 

terjadinya variabel dependen. Variabel independen biasa dilambangkan 

dengan X Sunyonto (2013:24). Dalam penelitian ini akan digunakan 3 

variabel independen yaitu: 

1. Non Debt Tax Shield 

Non debt tax shield adalah penentu struktur modal yang bukan 

dari hutang, berupa pembebanan biaya depresiasi dan amortisasi 

tehadap laba dan rugi. Depresiasi dan amortisasi berfungsi sebagai 

pendorong bagi perusahaan untuk mengurangi hutang, karena 

depresiasi dan amortisasi merupakan cash flow sebagai sumber modal 

dari dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi pendanaan dari 

hutang Djumahir (2011). Perjanjian utang cenderung menyebabkan 

biaya transaksi tinggi untuk beberapa perusahaan. Akhirnya, pelindung 

pajak sering mengeksploitasi ketentuan dalam peraturan akuntansi 

yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak tanpa 

mempengaruhi laporan laba rugi. Jika akuntansi soal pendapatan, dan 
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ada banyak literatur mengklaim dukungan untuk gagasan ini, maka ini 

pelindung pajak mungkin lebih disukai daripada pelindung pajak utang 

(non debt tax shield). Bagi banyak perusahaan, sebagian dari nilai ini 

dilaporkan sebagai "ketentuan untuk pajak" tersebut diberikan untuk 

pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan waktu. Mas”ud, (2008) 

dalam Wulandari (2016) Mengukur non debt tax shield dengan 

menggunakan rasio depresiasi terhadap total aktiva, yang dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

     
          

           
 

2. Profitabilitas 

Dalam penelitian ini kemampuan laba diwakili oleh Return On 

Assets (ROA), yaitu dengan membandingkan laba bersih dengan total 

aktiva perusahaan. Menurut Weston dan Brigham (1998) dalam 

Assegraf (2013), perusahaan dengan tingkat return on assets yang 

tinggi, umumnya menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif 

sedikit. Hal ini disebabkan dengan return on assets yang tinggi 

tersebut, memungkinkan bagi perusahaan melakukan permodalan 

dengan laba ditahan saja. Analisis rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan memperoleh imbalan (return) dari 

penggunaan dana yang berasal dari para pemegang hak atas 

perusahaan. Rasio imbalan atas asset (return on Assets) menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan imbalan dari penggunaan asset 

yang dikuasai perusahaan. Data keuangan diperoleh dari laporan 
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laba/rugi dan neraca. Return on Assets dapat diformulasikan sebagai 

berikut Warsono (2013:112): 

ROA 
    

          
 

3. Ukuran Perusahaan 

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, 

jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, 

perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah 

sedikit. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap 

ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu 

juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan 

lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset 

yang kecil Mas’ud (2008).  

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur 

ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan 

penjualan. Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan 

akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan 

datang Subramanyam (2010: 53). 

Ukuran Perusahaan (Size) = Log (Total Aktiva) 
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3.6 Metode Analisis Data  

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif adalah bagian dari statiska 

yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga 

mudah dipahami Sunyoto (2013:25) Alat analisis yang digunakan adalah 

rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan. Statistik deskriptif 

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. 

Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 23.0. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan 

analisis tersebut. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 

terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal 

atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika 

mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi 

mendekati normal atau normal sekali Sunyoto (2013:92). 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau variabel 

independen dimana akan diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas 
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tersebut melalui besaran koefisien kolerasi (r). Dikatakan terjadi 

multikolinearitas, jika koefisien kolerasi antarvariabel bebas lebih besar 

dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien kolerasi 

antara variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ( r ≤ 0,60). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat 

digunakan cara lain yaitu dengan Sunyoto (2013:88) : 

a. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (α) 

b. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Nilai tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF) dapat 

dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut : 

a. Besar nilai tolerance (α) : α = 1/VIF 

b. Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 1/α 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak baik 

atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika 

ada korelasi secara linear antara kesalahan penganggu periode t (berada) 

dengan kesalahan penganggu periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data 

time series atau data yang mempunyai seri waktu. 
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Salah satu ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai 

berikut Sunyoto (2013:98).: 

a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah – 2 ( DW < -2) 

b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau 

-2 < DW< +2 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residualnya mempunyai varian 

yang sama disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPPS melalui 

grafik Scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel 

bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) yang 

merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y rill). 

Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun 

di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola 

yang teratur. 
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Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya 

mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun 

bergelombang Sunyoto (2013:91). 

 

3.6.3 Model Regresi Berganda 

Metode analisis untuk mengetahui variabel independen yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan 

manufaktur yaitu Non Debt Tax Shield, Profitabilitas dan ukuran perusahaan 

adalah dengan menggunakan persamaan Multiple Regression (regresilinier 

berganda) untuk menganalisis 3 variabel independen terhadap variabel 

dependen. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk 

menentukan variabel independen yang mempunyai pengaruh terhadap 

variable dependen. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan software 

komputer yaitu SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 23,0. 

Analisis regresi ganda merupakansuatu alat analisis peramalaan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual 

antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat Riduwan 

(2013:154). Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk 

masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah Non Debt Tax Shield (X1), Profitabilitas 

(X2), dan ukuran perusahaan (X3). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Struktur Modal (Y). 
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Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagaiberikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ε 

Keterangan : 

Y  = Struktur Modal 

a  = Konstanta 

b1  = Koefisien regresi dari Non Debt Tax Shield 

b2  = Koefisien regresi dari Profitabilitas 

b3  = Koefisien regresi dari Ukuran Perusahaan 

X1 = Non Debt Tax Shield 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Ukuran Perusahaan 

ε = error 

 

3.6.4  Pengujian Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Tabel t dibuat dengan tingkat signifikan 0,5% ; 1% ; 2% ; 2,5 % 

; 5 % dan 10 % serta derajat kebebasan (degree of freedom = df) mulai dari 

df = 1 s/d df= 50 Sunyoto (2013:173). 

Dengan ketentuan hipotesis : 

H0  diterima apabila thitung < ttabel atau -thitung < -ttabel berarti tidak ada 

pengaruh signifikan diantara variabel yang diteliti 
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H0  ditolak apabila thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel berarti ada pengaruh 

signifikan diantara variabel yang diteliti. 

 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen Sunyoto (2013:129). Dalam uji 

F kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat signifikan (α) dengan 

ketentuan : 

1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima Ho ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

atau terikat. 

2. Jika nilai signifikan > 0,50 maka Ha ditolak dan H0 diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.  

3.6.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 antara nol dan 

satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena 
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adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi Ghozali (2011) dalam Wulandari (2016). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti 

meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai 

adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabelin dependen 

ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat 

nilai adjusted R
2 

negatif, maka nilai adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. 

Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka Adjusted R

2
 = R

2
 = 1 sedangkan 

jika nilai R
2
 = 0, maka adjusted R

2
 = (1 – k)/(n – k). jika k>1, maka 

adjusted R
2
 akan bernilai negatif. 

 

 


