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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek pada penelitian ini merupakan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. 

Menurut Sugiyono (2012), objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti, dipelajari, dan 

kemudian menarik kesimpulannya oleh peneliti pada suatu atribut dari orang, benda, atau 

kegiatan yang memiliki variasi tertentu. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui 

bagaimana faktor asset tangibility, likuiditas, profitabilitas, growth dan beban pajak 

memengaruhi struktur modal pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Objek penelitian ini 

adalah faktor asset tangibility, likuiditas, profitabilitas, growth, dan pajak yang memengaruhi 

struktur modal PT Mayora Indah Tbk. dari data-data laporan keuangan. 

Subjek pada penelitian ini merupakan sumber dari permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yaitu PT Mayora Indah Tbk. 

Berdasarkan subjek dan objek penelitian tersebut, maka akan dianalisis bagaimana 

faktor asset tangibility, likuiditas, profitabilitas, growth, dan pajak memengaruhi struktur 

modal PT Mayora Indah Tbk.   

3.2 Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, operasional variabel didifinisikan sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjelaskan variabel 

yang lain (Supomo dan Indriyanto, 1999). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

a. Asset Tangibility(X1) 

Asset Tangibility menunjukkan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aset. 

Semakin besar asset tangibility maka semakin besar aset yang dapat dijadikan sebagai 

jaminan hutang, sehingga perusahaan semakin mudah untuk mendapatkan hutang. Asset 

tangibility dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ali, 2011): 
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b. Likuiditas(X2) 

Menurut Harmono (2009) konsep likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah hutang jangka pendek, umumnya 

kurang dari satu tahun.  

Menurut Brigham dan Houston (2010:134) rasio likuiditas dihitung dengan membagi 

aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana kewajiban 

lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. 

Variabel likuiditas dalam penelitian ini diukur sesuai dengan pendapat Brigham dan Houston 

(2010:134) dengan rumus berikut: 

 

                             
             

                
 

 c. Profitabilitas (X3)  

Menurut Riyanto (2001), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Variabel profitabilitas diukur dengan melihat 

kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan bersih. Dalam mengukur besarnya profitabilitas, digunakan rasio return on asset. 

Return on asset dirumuskan sebagai berikut (Brigham & Houston, 2006): 

                 
           

          
 

d. Growth (X4) 

Growth merupakan perubahan pada total aset dari tahun (t-1) terhadap tahun sekarang 

(t). Variabel growth dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut (Indrajaya, G., 

& Setiadi, 2011): 

  

       
                       

            
 

e. Pajak (X5) 

Pajak dihitung dengan cara membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. 

Variabel pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut (Tariq et al., 2013): 
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2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

independen (Supomo dan Indiarto, 1999). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

struktur modal. Struktur modal dalam penelitian ini menggunakan rasio debt to equity ratio 

digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang didanai dengan menggunakan utang. Menurut 

Brigham dan Houston (2010:143) dapat menggunakan rumus berikut: 

    
            

             
 

3.3 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Menurut Sugiyono (2012), seorang peneliti perlu menetapkan terlebih dahulu metode 

penelitian, yang merupakan langkah-langkah untuk mempermudah penelitian sehingga dapat 

menyelesaikan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian 

yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 

secara angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Supomo dan Indriyanto, 

1999). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif verifikatif. 

Penelitian ini menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian, 

dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh 

lalu menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga 

menggunakan pendekatan studi kasus, dimana penulis akan menganalisis data yang diperoleh 

selama penelitian dan mengolah data tersebut, kemudian membandingkannya dengan teori-

teori yang telah penulis dapatkan selama ini.  

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dari penelitian ini adalah data laporan keuangan 

PT Mayora Indah Tbk tahun 1990 – 2019. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2012). Terdapat teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel 

dalam penelitian. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016), artinya sampel dipilih dari populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah data dalam laporan keuangan 

yang telah diaudit dan dipublikasikan mencantumkan nilai rasio keuangan yang dibutuhkan 

untuk penelitian ini. Berdasarkan kriteria penentuan sampel tersebut, sampel yang diperoleh 

yaitu data laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 1999 – 2018.  

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, yang empiris terukur dan teramati 

(Supriyanto, 2009). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau diolah dan disajikan oleh pihak lain. Sumber 

data yang akan digunakan adalah laporan keuangan tahunan dari perusahaan PT Mayora 

Indah Tbk periode 1999 – 2018.  

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif. 

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi liniear berganda. 

Analisis regresi liniear berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya lebih dari 

satu (Sugiyono, 2016). Menurut teorinya model regresi tersebut akan menghasilkan nilai 

parameter model praduga yang sahih dan BLUE (Best Linier Unbiased Estimation) bila 

dipenuhi uji asumsi klasik (Imam Ghozali, 2007). Penggunaan analisis regresi linier berganda 

bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan 

kejadian (X) terhadap kejadian lainnya (Y), dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh variabel asset tangibility(X1), likuiditas(X2), 

profitabilitas(X3), growth(X4), dan pajak(X5) terhadap struktur modal (Y) PT Mayora Indah 

Tbk. Alat pengolah data dalam penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel, 

Eviews,dan SPSS. 

3.6.1  Analisis Deskriptif 

Pengertian statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016:238) adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
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yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Sugiyono (2016:238) berpendapat yang termasuk 

dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data 

melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase. Pada penelitian ini 

penyajian data menggunakan perhitungan mean dan standar deviasi. 

1) Rata-rata (Mean) 

Nilai rata-rata diperoleh dari jumlah data keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah 

sampel (Sugiyono, 2016). Rumus mean sebagai berikut: 

   
∑  

 
 

Keterangan: 

X : Mean (rata-rata) 

∑ : Jumlah 

N : Jumlah responden 

Xi : Jumlah X ke I sampai x ke n 

2) Standar Deviasi 

Menurut Sugiyono (2016) standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah 

disusun dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

   √
∑     ̅  

     
 

Keterangan: 

S : Standar deviasi 

   : nilai x ke I sampai ke n 

 ̅ : Nilai rata-rata 

n : Jumlah sampel 

 

Standar deviasi menginformasikan mengenai seberapa jauh bervariasinya data 

terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai standar deviasi semakin bervariasi data dan 

sebaliknya. Jika hasil standar deviasi jauh lebih besar dibandingkan nilai mean, maka nilai 

mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Sedangkan, apabila hasil 
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standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan representasi 

yang baik yang dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi. Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

Namun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi 

dengan metode Ordinary Least Square/OLS (Basuki dan Prawoto, 2017:297).  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-

variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji grafik normal plot. Titik-titik yang terbentuk harus menyebar disekitar garis 

diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, bila tidak maka data yang 

tersedia tidak terdistribusi dengan normal (Imam Ghozali, 2007). 

2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013:110). Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas di dalam regresi adalah dengan cara variance inflantion factor (VIF).Jika 

VIF >10 atau jika nilai tolerance < 0,1 maka ada multikolinieritas dalam model regresi. Jika 

VIF <10 atau jika nilai tolerance > 0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. 

Menurut Singgih Santoso (2010) rumus yang digunakan adalah: 

 

     
 

         
 atau             

 

   
 

 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas. 
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Jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013:111). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik 

scatterplot antara nilai variabel dependen dengan residualnya, dimana sumbu X adalah yang 

diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Sunyoto, 2013:91). Menurut Imam Ghozali (2006), 

pengambilan keputusan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara faktor 

penganggu yang satu dengan lainnya (non autokorelation). Untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi dapat digunakan tes Durbin Watson. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Adanya autokorelasi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan antara satu dengan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2013). Pengambilan keputusan mengenai ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah sebagai berikut:  

a. Bila nilai DW terletak antara angka -2 sampai +2, maka koefisien pada regresi tidak 

terdapat autokorelasi. 

b. Bila DW di bawah angka -2, maka koefisien pada regresi mengalami autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW di atas angka +2, maka koefisien pada regresi mengalami autokorelasi 

negatif. 

3.6.3 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif merupakan analisis yang digunakan untuk membahas data 

kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk membahas bagaimana pengaruh faktor asset 

tangibility, likuiditas, profitabilitas, growth, dan pajak terhadap struktur modal pada PT 

Mayora Indah Tbk. Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. Menurut teorinya model regresi tersebut akan menghasilkan nilai parameter 

model praduga yang sahih dan BLUE (Best Linier Unbiased Estimation) bila dipenuhi uji 

asumsi klasik (Imam Ghozali, 2007). 
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3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen dalam memengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Model persamaan 

regresi berganda sebagai berikut: 

                               

Keterangan: 

Y = struktur modal 

A = konstanta 

X1 = asset tangibility 

X2 = likuiditas 

X3 = profitabilitas 

X4 = growth 

X5 = pajak 

b1 = koefisien regresi asset tangibility 

b2 = koefisien regresi likuiditas 

b3 = koefisien regresi profitabilitas 

b4 = koefisien regresi growth 

b5 = koefisien regresi pajak 

e = standar error 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Adapun langkah-

langkah dalam menguji hipotesis ii dimulai dengan menetapkan hipotesis nol (Ho) dan 

hipotesis alternatif (Ha), pemilihan tes statistik dan perhitungannya, penetapan tingkat 

signifikansi, penetapan kriteria pengujian, dan penarikan kesimpulan.  

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui: 

a. Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara 

individiual atau parsial terhadap variabel dependen dengan membandingkan ttabel dan thitung. 

Uji t dipergunakan untuk menguji hipotesis H1 , H2, H3, H4 dan H5. Masing-masing thitung ini 
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kemudian dibandingkan dengan ttabel. Taraf signifikansi yang digunakan dalam analisis ini 

sebesar 0,05. Berikut ini rumus uji t (Sugiyono, 2013): 

  
 √   

√      
 

Keterangan : 

r : Koefisien korelasi 

n : jumlah data 

 

 Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis dapat diterima. 

Jika nilai signifikansi uji t >0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen dan hipotesis ditolak. 

b. Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Statistik yang digunakan pada pengujian simultan 

adalah uji F dengan rumus berikut (Sugiyono, 2013): 

   
    

              
  

Keterangan: 

R : Koefisien korelasi berganda 

N : Jumlah sampel 

K : Banyaknya komponen variabel bebas 

 

Jika Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi Fhitung > 0,05 maka variabel independen secara 

bersamaan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis ditolak, jika Fhitung > 

Ftabel dan nilai signifikansi Fhitung< 0,05 maka variabel independen secara bersamaan 

berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima. 

3.8 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independennya. Nilai koefisien 

determinasi mempunyai interval antara 0 dan 1 (0<R
2
<1). Semakin besar R

2
 (mendekati 1), 

semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel 
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independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam 

penggunaannya koefisien determinasi ini dinyatakn dalam persentase (%) dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

            

 

Keterangan: 

Kd : Koefisien determinasi 

R : Koefisien korelasi yang dikuadratkan 


