
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan tentang “PENGARUH STRUKTUR MODAL , 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK Indonesia” adalah jenis kuantitatif non kasus, 

karena termasuk penelitian yag menuntut penggunaan angka untuk pengumpulan 

data, penafsiran data serta penampilan dari hasilnya, Penelitian ini merupakan data 

penelitian berupa angka-angka, dan analisis menggunakan statistik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  purposive sampling. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu dengan 

variabel lainnya. Variabel tersebut adalah variabel independen atau variabel yang 

memengaruhi (X) dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Y). 

Dalam penelitian tersebut yang termasuk variabel independen adalah struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas sedangkan variabel dependennya 

adalah Nilai Perusahaan. 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur pada sektor Property yang 

terdaftar dan telah melakukan pelaporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2016-2018. 



Perusahaan real state dan property dipilih karena perusahaan tersebut memiliki 

kontribusi relatif besar terhadap perekonomian dan memiliki tingkat kompetisi 

yang kuat. 
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3.2.2 Sampel  

 

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling karena 

teknik pengambilan sampel perusahaan dilakukan sebagai berikut : 

1. Perusahaan property and Real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2018 

2. Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 

periode tahun 2016-2018 

No Kode Nama Emiten Tanggal IPO 

1. ASRI Alam Sutra Reality Tbk 18-Desember-2007 

2. BCIP Bumi Citra Permai Tbk 11-Desember-2009 

3. BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 14- Juli- 2015 

4. CTRA Ciputra Development Tbk 28-Maret 1994 

5. EMDE Megapolitan Development Tbk. 12-Januari-2011 

6. GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 23-Desember-2011 

7. MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 10-Juli-2009 

8. OMRE Indonesia Prima Property Tbk 22-Agustus-1994 

9. KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 10-Januari-1995 

10. LPCK Lippo Cikarang Tbk 24-Juli-1997 

11. LPKR Lippo Karawaci Tbk 28-Juni-1996 

12. MMLP Mega Manunggal Property Tbk 12-Juni-2015 

13. MPRO Propertindo Muila Investmen Tbk 10-Juli-2018 

14. PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15-Januari-1992 

15. RDTX Roda Vivatex Tbk 14- Mei-1990 

16. SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 12-Oktober-1995 



3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama 

tahun 2016-2018 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporam keuangana yang 

ditanyakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 

Desember selama periode pengamatan tahun 2016-2018 

5. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengeni 

variabel penelitian. 

 

Berikut daftar Perusahaan Manufaktur sektor Property, real 

estate dan kontruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
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No Kode Nama Emiten Tanggal IPO 

1 CTRA Ciputra Development Tbk 28-Maret 1994 

2 EMDE Megapolitan Development 

Tbk. 

12-Januari-2011 

3 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 23-Desember-2011 

4 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 10-Juli-2009 

5 OMRE Indonesia Prima Property 

Tbk 

22-Agustus-1994 

6 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15-Januari-1992 

7 RDTX Roda Vivatex Tbk 14- Mei-1990 

8 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 12-Oktober-1995 



3.3 Variabel, Operasional dan Pengukuran Variabel  

 

3.3.1 Variabel 

 

Menurut Sugiyono (2016) bahwa:”variabel adalah gejala yang menjadi 

fokus penelitian untuk diamati”. Dalam suatu penelitian variabel merupakan salah 

satu unsur penting dalam penelitian. Oleh karena itu, harus diketahui dari masalah 

yang akan diteliti maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu:  

 

a) Struktur modal (variabel bebas X)  

b) Pertumbuhan Perusahaan (Variabel bebas X) 

c) Profitabilitas (Variabel bebas X) 

d) Nilai Perusahaan (variabel terikat Y)  

 

3.3.2 Definisi Operasional  

 

Berikut ini merupakan uraian defenisi operasional dari variabel-variabel 

yang dikemukan yaitu: 

 

a.  Struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal sendiri 

dan modal pinjaman yang digunakan dalam pengelolaan unit usaha dengan 

menjumlahkan modal sendiri (saham peferen, saham biasa, laba ditahan) dan modal 

pinjaman Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

b. Pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan aset yang baik adalah 

perusahaan yang mampu untuk mengelola sumber daya untuk mengahasilkan 

keuntungan sehingga dapat menambah aset yang telah dimiliki Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI 

c.  Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran 

dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 



menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

 

3.3.3 Pengukuran Variabel  

 

Adapun pengukuran variabel dari penelitian ini adalah:  

a. Struktur modal diukur dengan membandingkan modal pinjaman dengan 

total modal dalam perusahaan dan dinyatakan dalam rupiah.  

b. Pertumbuhan Perusahaan diukur dari tingkat pertumbuhan yang tinggi, 

dalam hubungannya dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai 

sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan (agency cost) antara 

pemegang saham dengan manajemen perusahaan 

c. Profitabilitas diukur dari Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba 

d. Nilai Perusahaan diukur jika  tingkat keuntungan perusahaan tersebut 

tinggi maka akan  diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai 

perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Nilai 

perusahaan dapat diukur melalui PER (price earning ratio). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

 

Adapun rancangan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen perusahaan. Misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, 

laporan keuangan dan lain-lain.   



3.5  Metode Analisis 

 

3.5.1 Teknik Analisis Data  

 

Data atau informasi yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan 

dengan penelitian ini dianalisis agar dapat memecahkan masalah dan sekaligus 

untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.  

Berikut Metode Analisis yang digunakan : 

 

a. Uji Normalitas 

 

Pengujian menggunakan uji normalitas data adalah untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual 

memiliki distribusi normal.  

Untuk mengetahui kriteria dalam pengambilan keputusan, apabila data 

tersebut signifikan atau probabilitas > 0,5 maka residual tidak memiliki 

distribusi normal. Dalam penelitian uji normalitas terhadap residual dengan 

menggunakan uji Path. Dalam Penelitian ini tingkat signifikasi yang 

digunakan α = 0,05. Dasar untuk pengambilan keputusan adalah melihat 

angka probabilitas dari statistik Path, dengan ketentuan yaitu jika nilai 

probabilitas ρρ≥ 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi namun jika 

probabilitas <0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi liniear terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada 

periode t dengang kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya 

korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam 



sebuah model regresi berganda. Maka dapat disimpulkan bahwa, jika 

terjadi multikolinearitas, maka sebuah variabel yang berkorelasi kuat 

dengan variabel lainnya di dalam model, kekuatan prediksinya tidak 

handal dan tidak stabil. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. 

e. Descriptives 

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai 

karakteristik dari sebuah data. Karakterisitik itu banyak sekali, antara lain: 

nilai Mean, Median, Sum, Variance, Standar error, standar error of mean, 

mode, range atau rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.  

 

f. Koefisien Determinasi 

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi 

variabel indpenden yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen. Nilai adjusted R² sama dengan 0 

menunjukkan tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai adjusted R² sama dengan 1, maka persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen meaka dinyatakan sempurna, atau variabel independen yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

 

g. Uji F 

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui secara serentak 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel  Struktur 



Modal (DER), Pertumbuhan Perusahaan (TAGR), dan Profitabilitas 

(PER) terhadap Nilai Perusahaan (PER) pada perusahaan manufaktur 

sektor property, real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

h. Uji T 

Uji T bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji T adalah uji yang mengukur 

perbedaan dua atau beberapa Mean dan digunakan untuk mengukur 

tingkat signifikansi sebuah analisis. Apabila nilai signifikasi lebih kecil 

dari 0,05 (p < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikasi teradap variabel 

dependen. Hasil perhitungan uji T sebagai berikut. 

Pengujian menggunakan uji normalitas data adalah untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.  
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