
28

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian

kausal. Sugiyono (2012) menyatakan metode kuantitatif karena data penelitian

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Arikunto (2006)

mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap

data tersebut, serta penampilan hasilnya. Penelitian kausal merupakan penelitian

yang bertujuan untuk menghubungkan sebab akibat, dimana dalam hubungan

tersebut terdapat variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2012).

3.2. Identifikasi Variabel

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan

penelitian, variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat

diklasifikasikan atas dua kelompok variabel, yaitu:

1. Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang besar kecilnya ditentukan oleh

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah struktur modal

perusahaan (capital structure).
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2. Variabel Bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat berdiri sendiri dan mempengaruhi

variabel terikat, baik pengaruh positif maupun negatif. Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal

perusahaan, yaitu :

a. Tangibility

b. Profitability

c. Liquidity

d. Firm Size

3.3. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional atas variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tangibility adalah seluruh aktiva perusahaan yang berbentuk dan juga

dapat dijadikan agunan untuk pembiayaan perbankan. Tangibility dapat

diukur dengan pembagian atantara aktiva tetap dengan total aktiva (Eckbo,

2011):

2. Profitability adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan

baik dalam bentuk penjualan produk / jasa, maupun dalam hal kepemilikan

(saham). Profitabilitas dapat diukur dengan cara membagi antara

keuntungan bersih dengan total aktiva. Profitabilitas dalam sebuah

perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sudana, 2011):
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3. Liquidity adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajiban dan

hutang. Likuiditas dapat diukur dengan cara aktiva lancar dibagi dengan

hutang lancar untuk mendapatkan rasio lancar atau dapat disebut juga

kemampuan bayar. Rumusnya yaitu (Sudana, 2011):

4. Firm size adalah seluruh aset kepemilikan perusahaan baik lancar maupun

tetap. Cara mengukur ukuran perusahaan dapat diketahui dengan cara

logaritma natural (ln) dari total aktiva (Yusuf dan Soraya (2004):

Firm Size = Ln (Total Assets)

5. Struktur modal adalah komposisi pendanaan yang diperoleh sebuah

perusahaan, baik itu modal dari dalam, maupun modal dari luar. Ukuran

dari struktur modal dapat diketahui dengan memakai rasio hutang

(leverage), yaitu long term debt to equity ratio yakni untuk mengukur

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk

hutang jangka panjang. Untuk menghitung long term debt to equity ratio

digunakan rumus sebagai berikut (Arifin dan Sumaryono, 2007:66;

Sudana. 2011):

Long term debt to equity ratio = hutang jangka panjang
Modal sendiri
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder

yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah

yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian

ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs

di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2012).

Data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan keuangan

perusahaan sektor properti tahun 2009-2013, Indonesia Capital Market Directory

(ICMD) dan literatur yang dapat menunjang penelitian yakni buku, kajian

penelitian ilmiah dari jurnal dan artikel yang terkait dengan teori struktur modal,

aset tangibel, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

3.5 Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab masalah penelitian. Prosedur

pengumpulan data harus dilakukan dengan benar, karena hanya data yang

dikumpulkan dengan prosedur yang benar dan dapat dianalisis untuk mendapatkan

kesimpulan yang tepat untuk menjawab masalah penelitian (Purwanto, 2007).

Menurut Arikunto (2006), metode dokumentasi adalah mencari data yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

legger, agenda dan sebagainya. Hadari (2005), menyatakan bahwa studi

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang
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berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi

diperoleh dari yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor properti

tahun 2009 - 2013, Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan literatur

yang dapat menunjang penelitian.

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

teknik analisis data regresi linier berganda dengan uji F dan uji t sebagai uji

dibantu program SPSS. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis

data untuk membuktikan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Menghitung variabel-variabel penelitian untuk masing-masing perusahaan

sampel selama periode penelitian.

2. Melakukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data hasil

perhitungan sebelumnya.

3. Melakukan uji F, untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel

tergantung secara simultan. Langkah-langkah untuk melakukan uji F

adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis statistik :

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, berarti Tangibility, Profitability, Liquidity, dan

Firm Size secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap struktur modal.
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H1 : paling tidak salah satu βi ≠ 0, berarti Tangibility, Profitability,

Liquidity, dan Firm Size secara simultan tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap struktur modal.

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 0,05. 

c. Membandingkan nilai signifikansi F dengan 0,05

- Bila signifikansi F < 0,05, maka H 0 ditolak dan H 1 diterima.

- Bila signifikansi F > 0,05, maka H 0 diterima dan H 1 ditolak

4. Melakukan uji t, untuk melihat pengaruh variabel bebas secara parsial

terhadap variabel tergantung. Langkah-langkah untuk melakukan uji t adalah

sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis statistik (pada persamaan pertama) :

H0 : β1 < 0, berarti Tangibility tidak berpengaruh positif terhadap

struktur modal perusahaan.

H1 : β1 > 0, berarti Tangibility berpengaruh positif terhadap struktur

modal perusahaan.

H0 : β2 > 0, berarti Profitability tidak berpengaruh negatif terhadap

struktur modal perusahaan.

H1 : β2 < 0, berarti Profitability berpengaruh negatif terhadap struktur

modal perusahaan.

H0 : β3 < 0, berarti Liquidity tidak berpengaruh positif terhadap struktur

modal perusahaan.

H1 : β3 > 0, berarti Liquidity berpengaruh positif terhadap struktur

modal perusahaan.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.... ANNISA KUSUMA DEWI



34

H0 : β4 < 0, berarti Firm Size tidak berpengaruh positif terhadap struktur

modal perusahaan.

H1 : β4 > 0, berarti Firm Size berpengaruh positif terhadap struktur

modal perusahaan.

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05.  

c. Membandingkan nilai signifikansi t dengan 0,05

- Bila signifikansi t < 0,05, maka H 0 ditolak dan H 1 diterima.

- Bila signifikansi t > 0,05, maka H 0 diterima dan H 1 ditolak
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