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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah suatu jenis penelitian dengan menggunakan metode 

pendekatan kuntitatif. Menurut Sugyono (2012:13) metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme 

yang digunakan untuk meneliti pada populasi terentu.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiono (2012:13) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013-2016. Perusahaan Pertambangan adalah Perusahaan yang kegiatannya dalam 

rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan 

penjualan bahan galian (mineral,batubara, panas bumi dan migas). Kriteria 

Pertambangan yaitu tidak dapat diperbarui, mempunyai risiko yang lebih tinggi dan 

pengusahanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif 

lebih tinggi dibandingkan pengusaha komoditi lain pada umumnya.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive 
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sampling. Metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja 

berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan-perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2016 

2. Perusahaan Pertambangan yang menggunakan utang dalam laporan keuangan yang 

telah di audit pada tahun 2013-2016 secara berturut-turut. 

3. Perusahaan Pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan  yang menyajikan 

secara lengkap variabel-variabel yang digunakan peneliti selama periode 2013-2016. 

Tabel III.1 

Jumlah Sampel Berdasarkan Seleksi Kriteria Sampel 

No Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2013-2016  

41 

2.  Perusahaan Pertambangan yang tidak menggunakan 

utang dalam laporan keuangan yang telah diaudit selama 

tahun 2013-2016 

(6) 

3.  Perusahaan Pertambangan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan yang menyajikan variabel-variabel 

yang digunakan peneliti selama periode 2013-2016 

(25) 

Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel 10 

Sumber : Jumlah sampel dari BEI 

 Berdasarkan kriteria dalam penelitian pemilihan sampel maka diperoleh 10 

perusahaan dalam perusahaan pertambangan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel III.2 

Sampel Penelitian  

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. ATPK Bara Jaya Internasional Tbk 

2. BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 

3. GEMS Golden Energy Mines Tbk 

4. KKGI Resources Alam Indonesia Tbk 

5. TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 

6. MEDC Medco Energi International Tbk 

7. ANTM Aneka Tambang Tbk 

8. CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

9. CKRA Cakra Mineral Tbk 

10. MITI Mitra Investindo Tbk 

Sumber : Jumlah Sampel dari BEI 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan perusahaan-perusahaan pertambangan. 

Menurut Sugiono (2008 : 402) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data yang digunakan merupakan data yang 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan annual report yang di dapat 

melalui pojok Bursa Efek Indonesia serta website www.idx.co.id. Data penelitian ini 

meliputi data perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi pustaka dengan mengkaji berbagai literature pustaka seperti jurnal, 

website dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

http://www.idx.co.id/
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2. Metode dokumentasi laporan keuangan dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan mengunduh situs resmi Bursa Efek Indonesia di 

www.idx.co.id dan www. bi.go.id. 

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen ( Y ) 

   Variabel terikat adalah variabel yang variabilitasnya diamati dan diukur untuk 

menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.Dalam penelitian ini 

dependen yang digunakan adalah kebijakan hutang. Menurut Fatria Susanti (2010) 

kebijakan hutang merupakan bagaimana tindakan suatu perusahaan dalam mengambil 

langkah keputusan dalam memperoleh dana atau modal perusahaan yang diperoleh 

baik dari penerbit surat hutang saham maupun dari laba ditahan. 

 

   Kebijakan Hutang =    Total Hutang 

            Ekuitas 

 

3.5.2 Variabel Independen ( X ) 

 Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah Pertumbuhan Penjualan, Struktur Asset, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas. 

3.5.2.1 Pertumbuhan Penjualan (X1) 

  Pertumbuhan penjualan merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam 

keputusan utang. Pertumbuhan penjualan merupakan persepsi tentang peluang bisnis 

yang tersedia di pasar yang harus diambil oleh perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung 

http://www.idx.co.id/
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membutuhkan dana dari sumber eksternal yang besar. Penjualan yang tinggi akan 

meningkatkan perusahaan. Tingginya penjualan akan meningkatkan laba perusahaan, 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dan menunjang pertumbuhan 

perusahaan.  

  Jika penjualan meningkat per tahun, maka pembiayaan dengan utang dengan 

beban tertentu akan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Hal ini mendorong 

perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi akan cenderung menggunakan 

jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang 

tingkat pertumbuhan penjualannya rendah. Semakin besar pertumbuhan penjualan 

suatu perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan tersebut dalam melakukan 

peminjaman kepada para kreditor dan akan memudahkan perusahaan tersebut untuk 

melakukan penambahan pinjaman kepada pihak bank. 

Rumus untuk menghitung pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut : 

    g = S1 – S0  X  100 % 

             S0 

Keterangan : 

g  = Grow Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan) 

S1 = Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan) 

S0 = Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu) 

  

3.5.2.2 Struktur Asset (X2) 

  Struktur asset menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan 

yang dapat dijadikan jaminan. Investor akan lebih mudah memberikan pinjaman 

kepada perusahaan bila ada jaminan dari perusahaan. Secara umum perusahaan yang 
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memiliki jaminan, akan lebih mudah mendapatkan hutang dari pada perusahaan yang 

tidak memiliki jaminan. 

  Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan cenderung untuk menggunakan 

hutang yang lebih besar jika perusahaan tersebut tidak memiliki struktur asset yang 

fleksibel atau lebih bersifat lancar. Investor akan lebih mudah untuk memberikan 

pinjaman atau hutang jika ada jaminan. Secara matematis rumus ini dapat ditulis 

sebagai berikut : 

   Struktur Asset  =  Asset Tetap 

           Total Asset 

 

3.5.2.2 Ukuran Perusahaan (X3) 

  Perusahaan yang besar akan dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Karena perusahaan yang besar 

dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal, dimana hal tersebut akan 

mengurangi ketergantungan perusahaan pada pendanaan internal, sehingga 

perusahaan akan memberikan rasio pembayaran dividen yang tinggi.  

Rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan (firm size) dapat diukur dengan : 

   Size = Log dari Total Asset 

3.5.2.3 Likuiditas (X4) 

  Likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi berarti memiliki 

aktiva lancar yang cukup untuk mengembalikan hutang lancarnya sehingga 
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memberikan peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hutang dari 

kreditur. 

  Likuiditas dengan menggunakan  Current Ratio dengan rumus sebagai 

berikut: 

   Current Ratio = 
                   

                      
 

3.6 Metode Analisis Data  

  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Sebelum menguji hipotesis menggunakan analisis regresi 

linear berganda, syarat untuk menggunakan analisis regresi berganda adalah data 

penelitian harus bebas dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan digunakan 

di dalam penelitian ini meliputii Uji normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi. 

3.6.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk melihat profil dari penelitian 

tersebut dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel 

dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif digunakan untuk 

mendiskripsikan suatu data yang dilihat dati mean, median, deviasi standar, nilai 

minimum, dan nilai maksimum (Ghozali, 2007). Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 

data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuannya untuk menghindari terjadinya 

estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. 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 linear) itu jika data dalam 

penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada lima uji asumsi klasik ysng biasanya 

dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikorelasi, uji linearitas, 

uji autokorelasi. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji statistic regresi dan korelasi perlu dikatakan pengujian 

normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang 

kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang 

sama dengan kita, uji normalitas ini bias dilakukan dengan uji Kolmogorov-smirnov. 

Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistic. 

a. Analisi Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data obsevasi dengan distribusi 
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yang mendekati distribusi normal. Namun, cara ini dapat menyesatkan jika digunakan 

sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi variabel residual normal, 

maka garis yang menggambarkan variabel sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

b. Analisis Statistik (Uji Statistik non Parametrik Kolmogorov-Smirnov) 

Uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah 

dengan uji statistic non parametric kolmogorov-smirnov (K-S). Uji ini dinyatakan 

lebih akurat dari pada uji normalitas dengan grafik, karena uji normalitas dengan 

grafik dapat menyesatkan, jika tidak hati-hati secara visual akan terlihat normal 

(Ghozali, 2013). 

Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

H1 : Data residual tidak berdistribusi normal 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t dan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). (Ghozali,2011 : 110). Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Masalah autokorelasi 

sering terjadi pada data time series, sementara pada data cross section sangat jarang 
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terjadi sehingga uji autokorelasi tidak wajib dilakukan  pada penelitian yang 

menggunakan data cross section. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan 

uji darbin Watson (DW). 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian dilakukan dengan uji gletser yaitu dengan meregres 

variabel independen dengan absolut residual terhadap variabel dependen, maka ada 

indikasi terjadi hesteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data 

yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). 

3.6.2.4 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen (Ghozali,2013). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dalam 

penelitian ini dengan melihat matrik korelasi antar variabel-variabel independen, nilai 

tolerance, variance inflation factor (VIF). 

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

  Pengujian yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua 

variabel/lebih, juga untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel apakah 
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memiliki hubungan positif atau negative. mengetahui kekuatan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang 

diajukan dilakukan dengan analisis statistic regresi berganda. Pengujian regresi 

berganda disini terdiri dari uji F, yang digunakan untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Tes statistic regresi berganda dengan 

menggunakan model. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y  : Kebijakan Hutang 

a   : Konstanta 

b1,2,3,4  : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel 

X1  : Pertumbuhan Penjualan 

X2  : Struktur Asset 

X3  : Dividen 

X4  : Investasi 

e   : Error 
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3.6.4.1  Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

 Menurut Ghozali (2006 : 84) Uji signifikansi parameter individual atau uji 

statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerapkan variasi variabel dependen.  

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut  : 

1. Quick Look : Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan 

derajat kepercayaan sebesar 5 %. Maka H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila 

nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima 

hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut table. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t table, kita menerima 

hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen 

3.6.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2006 : 84) Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terkait. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan Statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

a) Quick Look : Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5 %. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang 
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menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut table. Bila 

nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F table, maka H0 ditolak dan menerima H1. 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi ( R
2 

) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefiseien determinasi adalah antara 0 – 1. Nilai yang semakin mendekati 1 berarti 

variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi biasa terhadap jumlah 

variabel independen dalam model regresi, sehingga banyak peneliti menganjurkan 

menggunakan adjusted R
2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik 

Ghozali (2012). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam mode. Setip tambahan satu 

variabel independen, maka R
2
 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian itu 

menggunakan adjusted R
2
. 

Dengan menggunakan nilai Adjusted R
2
, dapat dievaluasi model regresi mana 

yang terbaik. Tidak seperti nilai R
2
, nilai Adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan, nilai 

Adjusted R
2
 dapat bernilai negative, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 
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positif, jika dalam uji empiris di dapatkan nilai Adjusted R
2
 dianggap bernilai nol 

(Ghozali,2012). 

 


