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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro (2009) dalam Trianto (2015: 49) populasi adalah kelompok 

elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian 

dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Elemen itu 

sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data yang diperlukan akan dikumpulkan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur milik negara di 

Indonesia dengan rentang waktu 2012-2015.  

Penentuan sampel dipilih dari populasi yaitu perusahaan yang memenuhi 

beberapa kriteria-kriteria dengan metode purposive sampling (pemilihan sampel 

dengan kriteria tertentu) sebagai berkut:  

1. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Manufaktur Milik Negara 

Indonesia (BUMN) 

2. Perusahaan yang secara periodik melaporkan laporan keuangan tahunan 

selama periode 2012-2015 

Tabel III.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah Sampel 

1. 
Perusahaan tersebut merupakan Perusahaan 
Manufaktur milik Negara Indonesia (BUMN) 

31 

2. 

Perusahaan sektor Manufaktur milik Negara yang 

tidak secara periodik melaporkan laporan keuangan 

tahunan selama periode 2012-2015 

21 

Jumlah Sampel 10 
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Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi dari penelitian ini adalah 31 

perusahaan Sektor Manufaktur Milik Negara Di Indonesia (BUMN), dan yang 

memenuhi kriteria sampel tersebut dipeloreh 10 perusahaan. Daftar nama perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain: 

Tabel III.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan 

1.  Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 

2.  PT Bio Farma (Persero) 

3.  PT Indofarma (Persero) 

4.  PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

5. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

6. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 

7. PT LEN Industri (Persero) 

8.  PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) 

9. PT Semen Baturaja (Persero) 

10. PT Semen Indonesia (Persero) 

Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan data pooling (pooled) 

dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel 

dengan rentang waktu pengamatan (4 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam 

penelitian ini sebanyak 40 pengamatan (10 x 4 = 40), hal tersebut sudah memenuhi 

syarat jumlah sampel untuk diolah dengan analisis regresi, dimana syarat minimum 
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untuk jumlah sampel dengan analisis regresi adalah sejumlah 30 pengamatan 

(Ghozali, 2013) 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Trianto (2015: 71) data berdasarkan cara pengambilannya terbagi 

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil 

secara langsung dari responden penelitian, biasanya data tersebut berbentuk data 

nominal, ordinal, interval dan rasio. Sedangkan data sekunder yaitu, data yang 

diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan 

lain-lain. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data variabel 

dependen dan indipenden yang dilakukan peusahaan Manufaktur Milik Negara di 

Indonesia selama tahun 2012-2015. Data laporan keuangan tersebut diperoleh dari 

website resmi masing- masing perusahaan dan BEI. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi 

yaitu mendokumenter laporan keuangan tahuanan perusahaan Manufaktur Milik 

Negara di Indonesia pada periode 2012-2015 dari website resmi masing-masing 

perusahaan dan di BEI. 

3.4 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdap 4 variabel dimana keempat variabel tersebut 

dibagi menurut variabel dependen yaitu Derivatif hedging dan variabel 
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indipendennya yaitu Growth Opportunity, Leverage, Firm Size, dan Finansial 

Distress. 

3.4.1 Defenisi Operasional 

3.4.1.1 Hedging atau Lindung Nilai 

Lindung nilai atau hedge merupakan istilah yang sangat popular dalam 

perdagangan berjangka. Dimana Hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari 

perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk. Hedging merupakan salah satu bentuk 

manajemen risiko untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh turun-

naiknya harga. Hedging sendiri mengguakan instrument derivative seperti opsi, 

kontrak future, kontrak forward, dan swap. Dalam penelitian ini melihat laporan 

keuangan tahunan perusahaan Sektor Manufaktur Milik Negara di Indonesia periode 

2012-2015, apabila perusahaan menggunakan instrumen derivative sebagai aktivitas 

hedging, maka deiberi angka 1 sebagai kategori bahwa perusahaan melakukan 

aktivitas hedging, dan diberi angka 0 apabila perusahaan tidak melakukan 

penggunaan instrument derivative sebagai aktivitas hedging. 

3.4.1.2 Growth Opportunity 

Kesempatan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan nilai pasar yang semakin 

baik diantara perusahaa lainnya. Hal ini membuat perusahaan mengandalkan 

pendanaan dari pihak eksternal untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga para 

investor akan  menankan modalnya pada perusahaan yang memiliki kesemaptan 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi karena investor menganggap perusahaan 

merupakan sarana investasi yang baik. 



45 
 

Rasio perumbuhan dalam Fahmi (2014: 137)  yaitu rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

posisinya dalam  industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. 

Pertumbuhan Perusahaan adalah hasil bagi antara selisih nilai total asset tahun 

bersangkutan dan total asset tahun sebelumnya dengan total asset tahun sebelumnya 

(Yusrianti, 2013). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

            ( )               (   )

            (   )
 

Dimana Total Asset (t) = Nilai total asset pada tahun bersangkutan 

Total Asset (t-1) = nilai total asset pada tahun sebelumnya 

3.4.1.3  Leverage 

Rasio leverage adalah mengukur sebarapa besar perusahaan dibayai dengan 

utang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena akan masuk kedalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu 

perusahaan terjebak kedalm tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk membebaskan 

utang tersebut. 

Leverage juga rasio yang munjukkan kemampuan persahaan untuk memenuhi 

kewajiban-keawajibanya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hedging akan 

dapat mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kesulitan kauangan. Dalam 

penelitian ini akan digunakan proxy DER yang dapat dirumusakan sebagai berikut: 
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Dimana Total Shareholder’s Equity  = Total Modal Sendiri 

3.4.1.4 Firm Size 

Firm Sizemenjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam 

mengambil keputusan. Investor menganggap perusahaan besar relatif lebih stabil dan 

lebih mengahasilkan laba lebih besar dari pada perusahaan kecil, dengan semakin 

stabilnya sutu perusahaan maka akan semakin kecil risiko yanga akan 

ditanggunganya.  

Besar kecilnya suatu perusahaan membuat pengambilan keputusannya pun 

berbeda-beda. Semakin besar suatu perusahaan risiko yang diterima pun semakin 

besar, mereka cenderung lebih banyak melakukanaktivitas hedging untuk melindungi 

asset mereka (Hardanto, 2012). Proxy firm Size dihitung dari logaritma natural dari 

total asset yang diformulasikan sebagai berikut: 

Firm Size = Ln Total Asset 

3.4.1.5 Financial Distress 

Financial Distress adalah suatu pengukuran yang mengindikasikan kesulitan 

dalam pengambilan hutang kepada kreditor, atau dapat disebut sebagai pengukur 

kebangkrutan perusahaan Hardanto (2012) . Salah satu pengukuran financial distress 

dapat diterangkan dari model Zmijewski yang dikemukakan oleh Zmijewski tahun 

1983. Adapun formulasi dari model Zmijewski adalah sebagai berikut:  

X =  4,3        5,7     0.004    

 

Dimana 
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   = ROA (Retun On Asset) 

   = Leverage (Dept ratio) 

   = Likuiditas (Current Ratio) 

Model Zmijewski memiliki nilai cutoff sebesar 0 yang artinya jika skor yang 

didapat lebih dari 0 (nol)  maka perusahaan akan diprediksi mengalami kebangkrutan, 

tetapi jika skor yang didapat kurang dari 0 (nol) maka perusahaan diprediksi tidak 

berpotensi mengalami kebangkrutan (Herlambang dan Pratiwi, 2014). 

Tabal III.3 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No. Variabel Defenisi Pengukuran 

1. Aktivitas 

hedging 

Penggunaan instrument 

derivative sebagai 

alternative melakukan 

hedging 

Melakukan Hedging= 1 

Tidak melakukan Hedging= 0 

2.  Growth 

Opportunity 

digunakan untuk 

mengukur seberapa 

besar kemampuan 

perusahaan dalam 

mempertahankan 

posisinya dalam  

industri dan dalam 

perkembangan 

ekonomi secara umum. 

            ( )              (   )

            (   )
 

3.  Leverage Perbandigan antara 

total liabilities dengan 

total equity 

LEV= 
                

            
 

4. Firm Size Besar kecilnya suatu 

Perusahaan  

FS= Ln Total Asset 

5. Financial 

Distress 

Suatu pengukuran yang 

mengindikasikan 

kesulitan dalam 

pengembalian hutang 

kepada kreditor/ 

pengukur kebangkrutan 

Z=             5,7    

0,004   

Sumber: berbagai jurnal 

3.5 Metode Analisis Data 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik karena 

model variabel dependen dalam model adalah variabel kategori (dikotomi variabel), 

dengan memberi nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan hedging dan nilai 0 untuk 

perusahaan yang tidak melakukan hedging. Selain itu penggunaan model ini 

didasarkan atas masukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyarankan 

untuk penggunaan model ini karena mempunyai tingkat klasifikasi yang lebih baik 

dibandingkan model lain serta tidak sensitive terhadap jumlah sampel yang tidak 

sama frekuensinya(Januarti, 2002). 

Kuncoro (2001)  dalam Hardanto (2012)  mengatakan bahwa regresi logistik 

memiliki beberapakelebihan dibandingkan teknik analisis lainyaitu: 

1. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas dan heteroskedastisitas atas  

variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  model  sehingga   tidak diperlukan  

uji  asumsi klasik  walaupun  variabel  independen berjumlah lebih dari satu. 

2. Variabel independen dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel 

kontiniu, distrik, dan dikotomis. 

3. Regresi logistik tidak membutuhkan keterbatasan dari variabel 

independennya. 

4. Regresi logistic tidak mengharuskan variabel bebasnya dalam bentuk interval. 

Secara umum model regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut: 

(Ghozali, 2013: 336) 
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Li :Variabeldependen(=1bilaperusahaanmelakukanhedging;=0bila perusahaan 

tidak melakukan hedging) 

Pi: Probabilitas 

Xij: Variabel independen 

Dari model umum tersebut diperoleh untuk probabilitas perusahaan untuk 

melakukan hedging atau tidak sebagai berikut: 

 

Dimana: 

X1: Growth Opportunity 

X2: Leverage 

X3: Firm Size 

X4: Financial Distress 

Penentuan niali 1 dan 0 sebagai variabel hedging dengan cara melihat dari 

Laporan keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan di setiap perusahaan. 

Perusahaan yang melakukan hedging diberi angka 1, sedangkan yang tidak diberi 

angka 0. 
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3.5.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari  nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan 

sum. Analisis ini digunakan untuk melihat apakah data dari variabel yang digunakan 

terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2013: 19). Sugiyono (2009) 

menyatakan statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa membuat analsis dan kesimpulan yang umum. 

3.5.2 Menilai Model Fit 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Beberapa tes 

statistic diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Dari hipotesisi ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesa nol agar 

model dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. 

Fungsi Likelihood 

Statistik yang digunakan berdasakan pada fungsi likelihood. Likelihood  dari 

model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data 

input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi-

2LogL.Statistik-2LogL kadang-kadang disebut likelihood rasiox
2 

statistic, dimanax
2 

distribusi dengan degree of freedom n– q, q adalah jumlah parameter dalam model. 
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Cox dan Snell’s R square 

Merupakan ukuran yang meniru ukuran R
2 

pada multiple regression yang 

didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 

sehinga sulit diinterpretasikan. Negelkerke’s R square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell’s untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) 

sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai  Cox dan 

Snell’s dengan nilai maksimumnya. Nilai Negelkerke’s R
2
dapat diinterpretasikan 

seperti nilai R
2 
pada multiple regression. 

Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of FitTest 

Menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. 

Jika nilai statistic Hosmerdan Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau 

kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang  berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Statistik Hosmer 

and lameshow Goodness of fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013: 340-342) 

3.6 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan nilai signifikan level 5 % untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh nyata dari variabel indipenden terhadap variabel dependen. 

kriteria dari pengujian ini adalah sebabgai berikut: 
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a. Signifikan level (sig.) > 0,05 maka hipotesis ditolak 

b. Signifikan level (sig) < 0,05 maka hipotesis diterima 

Tabel Klasifikasi 

Tabel Klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan 

salah (incorrect).  Pada kolom merupakan dua  nilai prediksi dari variabel dependen 

dan hal ini rentan (1) dan tidak rentan (0), sedangkan pada baris menunjukan nilai 

observasi sesungguhnya dari variabel dependen rentan (1) dan tidak rentan (0). Pada 

model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan 

tingkatan ketepatan peramalan 100%. Jika model regresi logistik memiliki 

homoskedastisitas, makaprosentase yang benar (correct) akansama untuk keduabaris. 

 


