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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Priadana 

(2009:60) explanation research adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan 

menjelaskan hubungan variabel, merupakan riset yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis. Menurut Sugiyono (2009:13) penelitian kuantitatif diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

Jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif dipilih 

karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

terkait indikator-indikator yang diduga mempengaruhi tindakan tersebut. 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah dugaan bahwa faktor 

fundamental dan struktur modal akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website 

www.idx.go.id dan didukung oleh beberapa data dari Morningstar, Inc melalui 

website www.morningstar.com. Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 pada tahun 2013-2015. Alasan dipilihnya 
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perusahaan indeks LQ45 dikarenakan indeks LQ45 merupakan kumpulan 

perusahaan pilihan yang telah disortir dan dapat dijadikan acuan sebagai bahan 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.  

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi variabel dependen dan variabel independen.  

1. Variabel Dependen dan Independen 

Variabel terikat (dependen) menurut Sugiyono (2009:59) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah struktur modal (Y1) dan 

nilai perusahaan (Y2). Variabel bebas (independen) menurut Sugiyono 

(2009:59) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah faktor fundamental (X). Masing-masing variabel dalam 

penelitian ini memiliki indikator yang berbeda dalam pengukurannya.  

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Fundamental (X) 

Faktor fundamental menganalisis nilai suatu perusahaan dengan 

cara mengolah data-data keuangan, kemudian menghitung rasio-rasio dari 
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laporan keuangan menurut kebutuhan penganalisa. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur faktor fundamental dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1) Current Ratio (X1) 

Current Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

       Current Ratio = 
Current Asset

Current Liabilities
 

Sumber: Sudana (2011:21) 

 

 

2) Quick Ratio (X2) 

Quick Ratio pada dasarnya sama seperti Current Ratio namun tidak 

memasukkan komponen persediaan karena dianggap kurang likuid 

dibandingkan dengan kas, surat berharga dan piutang. 

Quick Ratio = 
Current Asset - Inventory

Current Liabilities
 

Sumber: Sudana (2011:21) 

 

3) Return On Investment (X3) 

ROI menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. 

                       Return On Investment = 
Earning After Tax

Total Asset
 

              Sumber: Sudana (2011:22) 
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4) Return On Equity (X4) 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. 

                         Return On Equity = 
Earning After Tax

Total Equity
 

                Sumber: Sudana (2011:22) 

 

5) Total Asset Turn Over (X5) 

TATO mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam 

menghasilkan penjualan. 

Total Asset Turn Over = 
Sales

Total Asset
 

Sumber: Sudana (2011:22) 

b. Struktur modal (Y1) 

 Struktur modal adalah pendanaan perusahaan yang terdiri dari 

hutang dan modal sendiri perusahaan yang tujuannya untuk mendanai 

perusahaan dalam jangka panjang. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur struktur modal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Debt Ratio (Y1.1) 

Debt Ratio mengukur proporsi dana yang bersumber dari hutang untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan 

semakin besar porsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi 

pada aktiva, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat 

dan sebaliknya.  
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Debt Ratio  = 
Total Debt

Total Asset
 

Sumber: Sudana (2011:21) 

 

 

2) Debt Equity Ratio (Y1.2) 

Debt Equity Ratio merupakan rasio yang menunjukkan hubungan 

antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan kreditur dengan 

jumlah modal sendiri dari suatu perusahaan.  

            Debt Equity Ratio  = 
Hutang Jangka Panjang

Modal Sendiri
 

        Sumber: Syamsuddin (2009:54) 

 

 

c. Nilai Perusahaan (Y2) 

   Menurut Harmono (2014:50), “nilai perusahaan dapat diukur 

menggunakan nilai harga saham di pasar berdasarkan terbentuknya harga 

saham perusahaan di pasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh publik 

terhadap kinerja perusahaan secara riil”. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Price Earning Ratio (Y2.1) 

Price Earning Ratio mengukur bagaimana investor menilai prospek 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, dan tercermin 

pada harga saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap 

rupiah laba yang diperoleh perusahaan. 

Price Earning Ratio  = 
Market price per share

Earning per share
 

Sumber: Sudana (2011:23)  
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2) Harga Saham (Y2.2) 

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga pasar 

saham. Harga pasar saham adalah harga suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung di bursa efek.  

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

     Menurut Sugiyono (2009:115) populasi adalah “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

masuk dan keluar dalam indeks LQ45 selama periode 2013-2015. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2009:116) sampel adalah “bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sumber data yang 

representatif dalam penelitian diperoleh dari beberapa teknik sampling yaitu 

probability sampling dan non probability sampling. Pengambilan sampel 

dengan teknik non probability sampling yaitu cara pengambilan sampel yang 

tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi 

sampel.  

Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam non 

probability sampling adalah purposive sampling. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu “teknik penentuan 

sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan 
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strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu” 

(Arikunto 2010:183). Beberapa kriteria yang menjadi dasar pertimbangan 

bagi peneliti dalam pengambilan sampel yaitu: 

a. Perusahaan yang secara berturut-turut masuk ke dalam indeks LQ45 

periode 2013-2015. (30)  

b. Perusahaan indeks LQ45 yang mempublikasikan laporan keuangan akhir 

tahun dan mempunyai harga penutupan saham secara lengkap selama 

periode 2013-2015. (30) 

c. Perusahaan indeks LQ45 yang termasuk kategori non perbankan (23) 

Tabel 3.1 Daftar Pemilihan Sampel  

No. Kode Nama Perusahaan Kriteria A Kriteria B Kriteria C 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. - v v 

2 ADHI Adhi Karya Tbk. - v v 

3 ADRO Adaro Energy Tbk. v v v 

4 AKRA AKR Corporindo Tbk. v v v 

5 ANTM Aneka Tambang Tbk. - v v 

6 ASII Astra International Tbk. v v v 

7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. v v v 

8.  BBCA Bank Central Asia Tbk. - v - 

9.  BBKP Bank Bukopin Tbk. - v - 

10 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. - v - 

11 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. - v - 

12 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk. - v - 

13 BDMN Bank Danamon Tbk. - v - 

14 BHIT Bhakti Investama Tbk. - v v 

15 BKSL Sentul City Tbk. - v v 

16 BMRI Bank Mandiri Tbk. - v - 

17 BMTR Global Mediacom Tbk. v v v 

18 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. - v v 

19 BUMI Bumi Resources Tbk. - v v 

20 BWPT BW Plantation Tbk. - v v 
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Lanjutan Tabel 3.1 

No. Kode Nama Perusahaan Kriteria A Kriteria B Kriteria C 

21 CPIN Charoen Pokphand Indonesia v v v 

22 CTRA Ciputra Development Tbk. - v v 

23 EXCL XL Axiata Tbk. v v v 

24 GGRM Gudang Garam Tbk. v v v 

25 HRUM Harum Energy Tbk. - v v 

26 ICBP 
Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk. 
v v v 

27 IMAS 
Indomobil Sukses 

Internasional Tbk. 
- v v 

28 INCO Vale Indonesia Tbk v v v 

29 INDF 
Indofood Sukses Makmur 

Tbk. 
v v v 

30 INDY Indika Energy Tbk. - v v 

31 INTP 
Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk. 
v v v 

32 ITMG 
Indo Tambangraya Megah 

Tbk. 
v v v 

33 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. v v v 

34 KLBF Kalbe Farma Tbk. v v v 

35 LPKR Lippo Karawaci Tbk. v v v 

36 LPPF 
Matahari Departement Store 

Tbk. 
- v v 

37 LSIP PP London Sumatera Tbk. v v v 

38 MAIN Malindo Feedmill Tbk. - v v 

39 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. - v v 

40 MLPL Multipolas Tbk. - v v 

41 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. v v v 

42 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. - v v 

43 PGAS 
Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk. 
v v v 

44 PTBA 
Tambang Batubara Bukit 

Asam (Persero) Tbk. 
v v v 

45 PTPP PP (Persero) Tbk. - v v 

46 PWON Pakuwon Jati Tbk - v v 

47 SCMA Surya Citra Media Tbk. - v v 

48 SILO 
Siloam International Hospital 

Tbk. 
- v v 

49 SMCB Holcim Indonesia Tbk. - v v 
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Lanjutan Tabel 3.1 

No. Kode Nama Perusahaan Kriteria A Kriteria B Kriteria C 

50 SMGR 
Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 
v v v 

51 SMRA Summarecon Agung Tbk. - v v 

52 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. - v v 

53 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. - v v 

54 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. - v v 

55 TAXI 
Express Transindo Utama 

Tbk. 
- v v 

56 TBIG Tower Bersama Infrastructure - v v 

57 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. 
v v v 

58 UNTR United Tractors Tbk. v v v 

59 UNVR Unilever Indonesia Tbk. v v v 

60 VIVA Visi Media Asia Tbk. - v v 

61 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. - v v 

62 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. - v v 

63 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. - v v 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

5 BMTR Global Mediacom Tbk. 

6 CPIN Charoen Pokphand Indonesia 

7 EXCL XL Axiata Tbk. 

8 GGRM Gudang Garam Tbk. 

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

11 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

12 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

13 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

14 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

15 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

16 LSIP PP London Sumatera Tbk. 
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Lanjutan Tabel 3.2 

No. Kode Nama Perusahaan 

17 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

18 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

19 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

20 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

21 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

22 UNTR United Tractors Tbk. 

23 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: data diolah (2017) 

 

 

E. Sumber Data 

       Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. “Data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber 

lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan” (Silalahi, 2012:291). 

Data yang diperlukan pada penelitian ini dapat diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2011:240) “dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan mempelajari, mengklasifikasi dan menggunakan data sekunder berupa 

catatan-catatan, laporan-laporan, artikel maupun formulir yang berhubungan 

dengan objek peneliti. 

 

 

http://www.idx.co.id./
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

PLS (Partial Least Square) dengan menggunakan smartPLS 3.0. 

PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang 

didesain untuk menyelesaikan permasalahan struktural yang 

melibatkan banyak variabel atau konstruk banyak ketika ukuran sampel 

penelitian kecil, adanya data yang hilang atau missing values dan 

multikolinearitas (Abdilah dan Jogiyanto, 2015:179). 

 

PLS digunakan dalam penelitian ini karena variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel laten yang mana tidak dapat diukur secara 

langsung, variabel laten tersebut dijelaskan berdasarkan indikator-indikatornya. 

Hubungan antar variabel laten berdasarkan indikator pembentuk variabel laten 

dapat dilihat melalui penggunaan metode PLS. Metode PLS juga dilakukan 

karena ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil. 

1. Variabel dalam PLS 

Menurut Widarjono (2015:273), “ada dua jenis variabel dalam PLS 

yaitu variabel laten (latent/construct variable) dan variabel indikator 

(indicator variable). Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur 

secara langsung sedangkan variabel indikator adalah variabel pembentuk 

variabel laten”. Variabel laten dalam model penelitian ini adalah faktor 

fundamental, struktur modal dan nilai perusahaan. Variabel indikator untuk 

faktor fundamental adalah CR, QR, ROI, ROE, dan TATO. Variabel 

indikator untuk struktur modal adalah DR dan DER. Variabel indikator untuk 

nilai perusahaan adalah PER dan harga saham.  
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2. Persamaan Linier 

“PLS mendefinisikan variabel laten sebagai linear agregat dari 

indikatornya. Metode estimasi bobot variabel laten dilakukan dengan 

membangun inner model (model struktural yang menguhubungkan antar-

variabel) dan outer model (model pengukuran untuk menghasilkan yang 

dispesifikasi) (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:180). Menurut Widarjono 

(2015:273), “didalam inner model terdapat variabel laten dependen dan 

variabel laten independen”. Inner model dalam penelitian ini adalah 

hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan sebagai variabel laten 

dependennya dan faktor fundamental sebagai variabel laten independen.  

“Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana 

variabel laten itu dibentuk. PLS mempunyai dua acara membentuk variabel 

laten yaitu model pengukuran reflektif (reflective measurement) dan model 

pengukuran formatif (formative measurement)” (Widarjono, 2015:274). 

Penelitian ini menggunakan model pengukuran formatif.  

“Model pengukuran formatif berangkat dari asumsi bahwa indikator 

mempengaruhi variabel laten. Setiap indikator menangkap aspek yang 

spesifik terhadap variabel laten. Setiap indikator tidak bisa saling mengganti 

dan penghilangan salah satu indikator akan mempengaruhi variabel laten” 

(Widarjono, 2015:274). Indikator dalam faktor fundamental tidak dapat 

dihilangkan salah satu atau disesuaikan karena setiap perusahaan mempunyai 

cara yang sama untuk mengukur kinerja keuangannya. 
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3. PLS Path Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 3.1 PLS Path Model 

Sumber: data diolah (2017) 

 

 

4. Evaluasi Outer Model 

Evaluasi outer model bertujuan untuk mengevaluasi variabel 

indikator dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah outer loading > 0,50 atau nilai p value > 0,05. Menurut Widarjono 

(2015:277), “indicator reliability didasarkan pada outer loading. Jika nilai 

outer loading lebih dari 0,7 maka variabel indikator perlu dipertahankan 

untuk penelitian uji teori sedangkan untuk penelitian eksplorasi antara 0,5-

0,7 dan bila kurang dari 0,5 maka variabel indikator harus dihilangkan”.  
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5. Evaluasi Inner Model 

Evaluasi inner model dilakukan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Dasar dalam 

evaluasi inner model yaitu: 

a. Uji t  

Uji t dilakukan untuk semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hal ini dilakukan untuk melihat signifikansi individu dari 

semua variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t ini 

adalah: 

1) Ho diterima dan H1 ditolak jika t hitung < t tabel, atau p value ≥ 0,05 

2) Ho ditolak dan H1 diterima jika t hitung > t tabel, atau p value ≤ 0,05 

Tingkat kesalahan yang ditolerir dalam penelitian yaitu alpha 

sebesar 5%. Pada smartPLS nilai t tabel merupakan angka konstan yaitu 

sebesar 1,96 jika alpha sebesar 5%. Jika t hitung melebihi t tabel, maka 

hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi parsial dari 

variabel independen terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya.  

b. Koefisien Determinasi atau R2 

Koefisien determinasi digunakan untuk memberikan informasi 

tentang seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen dalam model yang ada. Menurut Widarjono (2015:277), 

“koefisien determinasi mengukur seberapa besar variasi variabel laten 

dependen dijelaskan oleh variabel laten independen”. Nilai koefisien (R2) 

adalah antara nol dan satu. Menurut Ghozali (2016:95), “nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen”. 

Secara umum nilai R2 ≥ 0,75 adalah baik.  

c. Predictive Relevance Q2 

Setelah dilakukan perhitungan R2 untuk konstruk laten dependen, 

selanjutnya diakukan perhitungan nilai Stone-Geisser Q square test 

dengan rumus: 

                Q2 = 1- (1- R1
2) (1-R2

2) … (1-Rp
2) 

          Sumber: Hussein, 2015 

R1
2, R2

2,…Rp
2 adalah R-square variabel endogen dalam model 

persamaan. Nilai Ǫ2 memiliki rentan 0 < Ǫ2 < 1, dimana Ǫ2 yang 

mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa model semakin baik. 

d. Persamaan Struktur Variabel Endogen 

Pengaruh terhadap variabel endogen dalam penelitian ini adalah 

variabel struktur modal dan variabel nilai perusahaan. Persamaan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

𝑌1 = 𝑏1𝑋 +  𝜀1 

𝑌2 = 𝑏2𝑋 + 𝑏3𝑌1 +  𝜀2 

        Sumber: Sunyoto, 2012 

Keterangan: 

Y1  : struktur modal 

b1  : coefficient faktor fundamental terhadap struktur modal 

Y2  : nilai Perusahaan 

b2  : coefficient faktor fundamental terhadap nilai perusahaan 

b3  : coefficient struktur modal terhadap nilai perusahaan  

ɛ  : error  


