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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2005: 11). Berdasarkan tingkat 

eksplanasinya jenis penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono 

(2005: 11), penelitian asosiatif atau hubungan merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui 

penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, 

meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Sedangkan berdasarkan tujuannya 

penelitian ini termasuk penelitian eksplanatory. Penelitian eksplanatory dilakukan 

untuk lebih mamahami karakteristik dari suatu masalah (Asep Hermawan 2005: 

18). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas 

Brawijaya Malang yang beralamat di Jalan Mayjen Haryono No. 165 Malang. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Brawijaya Malang dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena menyediakan bermacam-macam data yang dibutuhkan baik 

berupa data hardcopy (data yang siap untuk diolah) maupun data softcopy (data 

mentah yang masih memerlukan perhitungan lebih lanjut). Selain itu lokasi ini 

juga merupakan lokasi terdekat untuk memperoleh data penelitian skripsi, karena 

letaknya yang berada di area kampus Universitas Brawijaya Malang. 
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3.3 Rentang Waktu Data Penelitian 

Penelitian ini mengambil rentang waktu selama empat tahun, yaitu mulai 

tahun 2008 hingga tahun 2011 pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.4 Populasi dan Pengambilan Sampel 

Menurut Asep Hermawan (2005: 143), populasi berkaitan dengan seluruh 

kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti 

untuk diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI berjumlah 12 perusahaan. Sampel adalah 

bagian dari populasi. Pada penelitian ini yang menjadi sampel berjumlah 12 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI  ditampilkan pada Tabel 

3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Nama Peruahaan Kode 

1 PT Akasha Wira International Tbk ADES 

2 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

3 PT Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

4 PT Davomas Abadi Tbk DAVO 

5 PT Delta Djakarta Tbk DLTA 

6 PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

7 PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

8 PT Mayora Indah Tbk MYOR 

9 PT Prashida Aneka Niaga Tbk PSDN 

10 PT Sekat Laut Tbk SKLT 

11 PT Siantar Top Tbk STTP 

12 PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

ULTJ 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2005: 

15). Menurut Sugiyono (2005: 15), data kuantitatif dibagi menjadi dua yaitu data 

diskrit nominal dan data kontinum. Data nominal adalah data yang hanya dapat 

digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Sedangkan data 

kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari 

hasil pengukuran. Data kontinum dibagi menjadi data ordinal, data interval dan 

data ratio. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan meneliti dan 

mempelajari catatan-catatan, dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta dari media 

massa yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

3.7 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

3.7.1 Jenis Variabel 

Variabel pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yang diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Variabel terikat atau “dependent variable” yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:61). 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kebijakan hutang 

jangka panjang yang diukur dengan Rasio Hutang Jangka Panjang = Y 

2. Variabel bebas atau “independent variable” yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2008:61). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Struktur aktiva 

X3 = Pertumbuhan aktiva 

3.7.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini yang berhubungan dengan judul 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan Hutang Jangka Panjang (Y). 

Kebijakan hutang jangka panjang adalah kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan untuk mendanai aktivitas investasi jangka panjang perusahaan 

melalui penggunaan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah 

kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka 

waktu lebih dari satu tahun. Untuk mengukur rasio hutang jangka panjang 

perusahaan diukur dengan total hutang jangka panjang terhadap total 

permodalan (kapitalisasi). Total permodalan (kapitalisasi) mewakili semua 

utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Formulasi untuk 

menghitung rasio hutang jangka panjang adalah sebagai berikut: 
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(Van Horne dan Wachowicz, 2012: 170) 

2. Profitabilitas (X1) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti 

aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Profitabilitas mencerminkan hasil 

akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional 

perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan kombinasi dari pengaruh 

likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil operasi. Profitabilitas 

diukur menggunakan Return On Investment (ROI). Return On Investment 

(ROI) mengukur besarnya laba bersih setelah pajak terhadap total aset 

perusahaan. Formulasi untuk menghitung profitabilitas adalah sebagai 

berikut: 

 

(Van Horne dan Wachowicz, 2012: 182) 

 

3. Struktur Aktiva (X2) 

Struktur aktiva adalah besarnya nilai aktiva perusahaan yang dapat 

dijadikan jaminan dalam menggunakan sumber pendanaan eksternal dari 

hutang jangka panjang. Struktur aktiva diukur dengan  membandingkan 

antara aktiva tetap dan total aktiva. Formulasi untuk menghitung struktur 

aktiva adalah sebagai berikut : 
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  (Mazur, 2007: 500) 

4. Pertumbuhan aktiva (X3) 

Pertumbuhan aktiva adalah peningkatan aktiva atau kekayaan yang 

dicapai oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan aktiva mengukur 

potensi pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan rasio selisih total aset 

tahun t dengan total aset tahun t-1 terhadap total aset t-l. Formulasi 

pertumbuhan aktiva adalah sebagai berikut : 

 

 

(Titman, 1998, Bhatala. T, 1994) 

3.8 Metode Analisis Data  

3.8.1 Metode Analisis  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis 

regresi merupakan sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola 

hubungan (model) antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi, dikenal 

dua jenis variabel yaitu : 

1. Variabel Respon disebut juga variabel dependent yaitu variabel yang 

keberadaannya diperngaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan Y. 

2. Variabel Prediktor disebut juga variabel independent yaitu variabel yang 

bebas (tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya) dan dinotasikan dengan X. 
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Regresi linier berganda merupakan hubungan fungsional linier antara dua 

atau lebih peubah penjelas X dengan satu peubah respon Y, sehingga dari 

hubungan fungsional tersebut nilai dari peubah respon Y dapat diprediksi pada 

nilai-nilai tertentu dari peubah penjelas X. 

Menurut Draper dan Smith (1992). Model regresi linier berganda 

didefinisikan sebagai : 

 

Untuk i = 1, 2, ..., n 

Dimana : 

Yi  = Nilai pengamatan variabel respon ke – i 

X1,X2,....,Xp = Variabel penjelas ke – i 

β1, β2, β3, ...., βp = Koefisien regresi untuk setiap variabel penjelas 

  X1i,X2i,....,Xki  

β0 = Intersep 

εi   = Galat ke – i 

n = Ukuran sampel  

p = Banyak variabel penjelas 

3.8.2 Asumsi-asumsi Klasik  

Asumsi-asumsi klasik yang melandasi regresi linier berganda menurut 

Gujarati (2003) antara lain galat menyebar normal (uji normalitas), non 

mutikolinieritas, non autokorelasi terhadap galat, dan kehomogenan ragam galat 

(homoskedatisitas). Secara rinci asumsi-asumsi itu adalah E(εi) = 0 . untuk i = 1. 

2. ..... n 
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Asumsi ini menginginkan model yang digunakan dapat secara tepat 

menggambarkan rata-rata peubah respon. Jadi galat dalam setiap pengamatan 

akan mempunyai nilai tengah nol jika penarikan contoh dilakukan secara 

berulang-ulang pada populasi tertentu (sama) dengan nilai penjelas yang tetap.  

Apabila dari asumsi-asumsi tersebut terpenuhi. Maka menurut teorema 

Gauss-Markov metode estimasi Ordinary Least Square akan menghasilkan 

unbiased estimator dan memeliki varian minimum ataus sering disebut dengan 

BLUE ( Best Linier  Unbiased Estimator). 

3.8.2.1 Uji Autokorelasi 

Asumsi ini menghendaki adanya kebebesan antar galat untuk setiap nilai 

pengamatan Y. Seperti pada asumsi non heterokedasitas. Penduga parameter yang 

tidak efisien meskipun tidak berbias.  

Penelitian ini melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan metode 

Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis yang melandasi pengujian adalah: 

H0 : ρ = 0(tidak terdapat autokorelasi di antara galat)  

Vs 

H0 : ρ ≠ 0 (terdapat autokorelasi di antara galat) 

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d. 

Yaitu: 
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Banyak pengamatan  pada pembilang statistik d adalah n – 1 karena satu 

pengamatan hilang dalam mendapatkan pembedaan yang berurutan. Prosedur uji 

Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung 

koefisien regresi. Kemudian tentukan ei. 

2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d 

3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai 

kritis dL dan dU. 

4. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Jika d < dL atau d > (4 – dL), maka H0 ditolak. Yang berarti terdapat autokorelasi 

terhadap sisaan. 

Jika dU < d < (4 – dU), maka H0 diterima. Berarti tidak terdapat Auotokorelasi 

antar sisaan. 

Namun jika dL < d < dU atau (4 – dU) < d < (4 – dL), maka uji Durbin-Watson 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk nilai-nilai ini. 

Tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya 

autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan 

3.8.2.2 Uji Normalitas 

Semua model regresi mengasumsikan bahwa galat menyebar secara normal. 

Asumsi kenormalan ini pada dasarnya berada di bawah teorema limit pusat yang 

menyatakan bahwa jika jumlah contoh acak (pengamatan) berukuran n (n ≥ 30) 

diambil secara bebas dari suatu populasi. Maka rata-rata tersebut cenderung 
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mempunyai nilai tengah µ dan ragam  . tanpa memperhatikan sebaran 

populasi awal. 

Prosedur uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : galat menyebar mengikuti sebaran normal   

Vs 

H1 : galat menyebar tidak mengikuti sebaran normal  

Jika nilai sig. (p-value) > 0.05 maka H0 diterima yang artinya 

normalitas terpenuhi.  

3.8.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Jika multikolinieritas bersifat sempurna.maka koefisien regresi dari variabel-

variabel X tidak dapat ditentukan dan standart error-nya tidak terhingga. Jika 

multikolinieritas kurang sempurna maka dapat ditentukan standart eror yang besar 

(dalam kaitannya koefisien itu sendiri).berarti koefisien tidak dapat diestimasi 

dengan tingkat keakuratan yang tinggi. 

Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai tolerance atau nilai 

VIF-nya yang didapat dari perhitungan regresi berganda. Apabila nilai tolerance ≤ 

0.1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas. 
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3.8.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Prosedur uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan metode grafik dan metode 

Glejser.  

a) Metode Grafik  

Metode ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara variabel dependen 

dan residualnya. Dasar analisisnya : 

1. Jika ada pola tertentu. Seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit), maka mengindikasi 

telah terjadi heteroskedasitisitas 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y secara acak. Maka tidak terjadi heteroskedasitisitas 

b) Metode Glejser 

Pengujian Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen, hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai berikut 

: 

H0 : ragam sisaan homogen (non heterokedasitas) 

H1 : ragam sisaan tidak homogen (heterokedasitas) 

Prosedur pengujian kehomogenan ragam sisaan adalah : 
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1. Lakukan pendugaan parameter model regresi linier dengan metode kuadrat 

terkecil. 

2. Hitung sisaan dari model regresi yang diperoleh dari langkah 1. 

3. Buat regresi nilai mutlak sisaan. ie  terhadap peubah penjelas dengan bentuk 

fungsional iii VXe ++= 10 ββ  

4. Lakukan uji keberartian koefisien regresi. Jika koefisien regresi tidak nyata 

maka terdapat hubungan yang penting secara statistis di antara peubah 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen 

(konstan). 

3.8.2.5 Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol 

dan satu. Nilai R
2 

yang kecil menyatakan bahwa kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

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

yang tinggi.  

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel indepeden yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka nilai R
2
 pasti meningkat tidak 
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terpengaruh oleh apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau 

tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan 

nilai adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.    

3.8.2.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama atau simultan 

terhadapan variabel dependen. Pegujian hipotesis ini sering disebut pengujian 

signifikansi keseluruhan (overall significance) terhadap garis regresi yang ingin 

apakah variabel Y secara linier berhubungan dengan labih dari satu variabel X. 

Joint hipotesis dapat diuji dengan teknik analisis variance (ANOVA). 

 Pengambilan Keputusan : 

 Misalkan model regresi dengan k-variabel 

  Yi = α + β1X1i + β2X2i + β3X3i +…….+ βkXki + μi 

 Hipotesis nol H0: β1 = β2 =…….= βk = 0 

 (Semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol) 

 HA: tidak semua koefisien slope sacara simultan sama dengan nol 

 Rumus nilai F statistik : 

 

Jika F hitung ˃ F tabel yaitu , maka hipotesis nol ditolak. 

Dimana  adalah nilai kritis F pada tingkat signifikansi α 

dan derajat bebas (df) pembilang (k-1) serta derajad bebas (df) penyebut 

(n-k) 
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Terdapat hubungan yang erat antara koefisien determinasi (R
2
) dan nilai F 

test. Secara matematis nilai F dapat juga dinyatakan dalam rumus seperti 

dibawah ini : 

 

Berdasarkan rumus ini dapat disimpulkan jika R
2
 = 0, maka F juga sama 

dengan nol. Semakin besar nilai R
2
, maka semakin besar pula nilai F. 

Namun jika R
2
 = 1, maka F menjadi tak terhingga. Sehingga dapat 

disimpulkan uji F statistik mengukur signifikansi secara keseluruhan dari 

garis regresi dan dapat juga digunakan untuk mengukur signifikansi R
2
.  

3.8.2.7 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 

lainnya konstan. Jika asumsi normalitas error terpenuhi , maka dapat 

menggunakan uji t untuk menguji koefisien parsial dari regresi. Misalkan ingin 

menguji apakah variabel X1 berpengaruh terhadap Y dengan menganggap 

variabel X lainnya konstan: 

 H0: β1 = 0 dan HA: β1 ≠ 0 

 Uji t    

Dimana β1 adalah koefisien parameter dan se (β1) adalah standard error 

koefisien parameter. Jika nilai hitung t ˃ nilai t tabel , maka H0 ditolak 

yang berarti X1 berpengaruh terhadap Y. α adalah tingkat signifikansi dan (n-k) 
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derajad bebas yaitu jumlah n observasi dikurangi jumlah variabel independen 

dalam model. Sedangkan estimasi confidentinterval dapat dihitung dengan rumus 

seperti dibawah ini: 

  

 

 


