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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan dipilihnya sektor 

pertambangan adalah karena sektor pertambangan  di Indonesia memiliki 

pertumbuhan yang bagus. Sektor pertambangan menurut Badan Pusat Statistik 

selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya yang diukur berdasarkan kenaikan 

Produk Domestik Bruto (PDB). 

 

3.2 Populasi dan Sampel   

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan 

yang  go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang 

diamati adalah tahun 2013-2015.   

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan  dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:    

1. Perusahaan go public yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)   

dan termasuk sektor perusahaan pertambangan selama tahun 2013-

2015. 

2. Memiliki data yang lengkap untuk penelitian ini yaitu data tentang 

DER, ROA, nilai perusahaan, ukuran perusahaan dan CS Ratio. 

3. Tidak melakukan company action selama tahun 2013-2015. 
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Tabel 3.1.  Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di BEI 

29 

2. Perusahaan yang datanya tidak lengkap 

atau tidak bisa diakses 

(4) 

3. Perusahaan yang melakukan company 

action 

(3) 

 Jumlah Sampel 22 

 

 Berdasarkan pada kriteria sampel tersebut diperoleh 22 sampel perusahaan 

pada penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2. Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian 

No Emiten Kode Perusahaan 

1 PT. Aneka Tambang persero ANTM 

2 PT. Adaro Energy Tbk ADRO 

3 PT. ATPK Resource, Tbk ATPK 

4 PT.Allbound Makmur Perkasa,Tbk SQMI 

5 PT.Bumi Resources, Tbk BUMI 

6 PT.Bayam Resources, Tbk BYAN 

7 PT.Bekanat Petrouleum, Tbk BIPI 

8 PT.Exploitasi Energy indonesia, Tbk CNKO 

9 PT. Citatah Industri Marmer, Tbk CTTH 

10 PT.Delta Dunia Makmur, Tbk DOID 

11 PT.Energi media Persada, Tbk ENRG 

12 PT. Garda Tujuh Buana, Tbk GTBO 

13 PT.International Nickel Indonesia, Tbk INCO 

14 PT.Medco International Energi, Tbk MEDC 

15 PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk PGAS 

16 PT.Bukit Asam, Tbk PTBA 

17 PT.Sugih Energy, Tbk SUGI 

18 PT.Timah Persero, Tbk TINS 

19 PT.Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK 

20 PT.Elnusa, Tbk ELSA 

21 PT.Indo Tambang Raya Mega, Tbk ITMG 

22 PT. Indika Energy, Tbk INDY 

Sumber: www.idx.co.id (2016) 

  

http://www.idx.co.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

tersebut terdiri dari data nilai perusahaan,  data struktur modal, profitabilitas, 

struktur biaya  dan ukuran perusahaan.  Sumber datanya berasal dari 

www.idx.co.id.  

 

3.4. Teknik Analisis Data 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik adalah uji untuk mengetahui bahwa penaksir Ordinary 

Least Square (OLS) dari koefisien regresi adalah penaksir tak bias linear terbaik 

atau Best Linear Unbias Estimator (BLUE) dan dengan asumsi kenormalan, 

didistibusikan secara normal (Gujarati, 1993:153). Uji asumsi klasik meliputi uji : 

(1) Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya berdistribusi normal atau 

tidak. Dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov terhadap 

variabel yang bukan dummy. 

Jika nilai Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari  α = 0.05, maka data 

normal (Santoso,2002).  

(2) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel-

variabel bebas. Alat yang digunakan : 

http://www.idx.co.id/
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a. Besaran VIF (Variance Inflation Factor) : mempunyai nilai VIF di 

bawah angka 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

b. Mempunyai angka Tolerance lebih besar daripada 0,1 maka tidak 

terjadi multikolinearitas (Santoso, 2002). 

(3) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dari 

kesalahan pengganggu tidak sama untuk semua variabel independen. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat diukur dengan Uji Glejser (Gujarati, 1993:188).  

Jika nilai signifikansi diatas 0,05 maka dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

(4) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji 

keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-

Watson test dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut 

adalah dl (angka yang diperoleh dari tabel DW batas bawah), du (angka 

yang diperoleh dari tabel DW batas atas) 4-dl dan 4-du, jika nilai 

mendekati 2 maka terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 

terjadi autokorelasi (+/-) (Santoso, 2002). 

H0 : tidak ada auto + atau – 

d < dl : menolak Ho 
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d > 4 – dl : menolak Ho 

du < d <4-du :tidak menolak Ho 

dl ≤ d ≤ du, maka tidak dapat disimpulkan 

4 – du ≤ d ≤ 4 - dl, maka tidak dapat disimpulkan 

3.4.2.Analisis Regresi  

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap peningkatan atau 

penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat 

(Nurgiyantoro, 2000). Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan  

H2: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan  

H3: Terdapat pengaruh struktur biaya terhadap nilai perusahaan 

H4: Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1.DER+ b2.ROA + b3.CS+ b4.SIZE+ e 

Y  = Nilai Perusahaan 

a   = konstanta 

b1-4 = koefsien regresi 

DER  = Struktur modal (DER) 

ROA  = Profitabilitas (ROA) 

CS  = Struktur biaya (CS Ratio) 

SIZE  = Ukuran perusahaan (Ln Total Aset) 

e = error 
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3.4.3. Pengujian Hipotesis Uji T 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas 

(independent variable) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependent 

variable),  maka dapat dilakukan dengan cara : 

a. Merumuskan hipotesis 

Ho = Tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) 

Ha = Terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) 

b. Menentukan tingkat signifikan (α) 

Tingkat signifikan (α)  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

5 % 

c. Menentukan Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila sig  < %(5%) 

H0 ditolak apabila sig  > %(5%) 

 




