
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah perusahaanperbankan yang terdaftar dalam 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017.Dengan adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 mengenai penjaminan simpanan 

nasabah di lembaga perbankan, maka perlu diketahui mengenai proporsi hutang 

optimal suatu perusahaan perbankan karena struktur modal perusahaan perbankan 

yang sehatlah yang mampu menjamin keberadaan simpanan nasabah tersebut 

(Fajriati, 2017). Manajemen bank perlu memiliki kemampuan dalam menghimpun 

dana baik dari dalam maupun luar perusahaan dalam bentuk dana pihak ketiga 

sehingga dalam artian ini adalah keputusan dalam mendapatkan pendaan tersebut 

mampu meminimalkan biaya modal perusahaan karena semakin besar dana yang 

dipercayakan dari pihak ketiga atau masyarakat kepada perusahaan perbankan 

maka semakin besar rasio hutang dibandingkan dengan modal sendirinya sehingga 

penting untuk diteliti mengenai struktur modal perusahaan perbankan (Sari, 2012).  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang karakteristiknya 

hendak diduga (Sugiyono, 2013).Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2017.Sampel 
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adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap 

bisa mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2013) 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 yaitu30 perusahaan.Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang ingin 

diteliti (Sugiyono, 2013).Purposive sampling adalah pengambilan sampel dari 

populasi secara sengaja berdasarkan penilaian atau kriteria tertentu.Kriteria 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2013-2017 

2. Perusahaan perbankan yang terdaftar selama periode penelitian secara 

berturut-turut dalam artian tidak pernah keluar dari bursa dan tidak pernah 

mengalami suspend. 

3. Perusahaan yang menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

N

o 

Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode, 2013-2017 

183 

2 Data ekstrem  (20) 

Jumlah sampel perusahaan 163 
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3.3  Jenis dan  Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder.Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain (Sugiyono, 

2013).Data penelitian ini meliputi laporan keuangan perusahaan perbankanyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2017. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

melakukan dokumentasi yaitu mencari data langsung dari catatan-catatan atau 

laporan keuangan perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.4.1.1. Variabel Penelitian  

1. Variabel independen adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor 

yang didalamnya menentukan atau mempengaruhi adanya variabel-variabel 

yang lain. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah  

ukuran dewan direksi, remunerasi, jumlah rapat direksi, komite audit, dan 

komisaris independen. 

2. Variabel dependen adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor 

didalamnya yang ada ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal. 

 

 



 
 

38 
 

3.4.1.2. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah faktor-faktor yang diteliti dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen yang 

digunakan adalah Struktur Modal. Struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri 

(Riyanto, 2010). Dalam penelitian ini, untuk mengukur Struktur Modaldengan 

menggunakan debt to equity ratio (DER). DER ini merupakan besaran persentase 

total utang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. 

 Modal Total

 Hutang Total
DER

 

2. Variabel Independen 

a. Ukuran dewan direksi 

Ukuran dewan direksi adalah jumlah orang yang melakukan 

kepengurusan perseroan dalam pengelolaan perusahaan termasuk 

pembuatan keputusan bisnis (Bulan danYuvetta, 2014). Ukuran dewan 

direksi dihitung dengan menggunakan total jumlah anggota dewan direksi 

di perusahaan. Ukuran dewan direksi adalah ukuran dewan direksi dalam 

perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ukuran dewan direksi = Jumlah anggota dewan direksi 

b. Renumerasi  

Remunerasi direksi adalah total kompensasi yang didapatkan pegawai 

sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas jasa yang telah dikerjakannya. 

Dalam perusahaan biasanya remunerasi berfungsi sebagai penghargaan 
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yang diberikan dalam bentuk uang sehingga juga dapat diartikan sebagai 

upah atau gaji (Brigham dan Houston, 2014). Pengukuran remunerasi 

dalam penelitian ini dengan menggunakan jumlah nominal remunerasi 

yang diperoleh oleh para direksi selama setahun (Bulan dan Yuvetta, 

2014). Dalam analisis, remunerasi terlebih dahulu ditransform ke dalam 

LN. Ini dilakukan agar normalitas data tidak terganggu. 

Remunerasi = ln(gaji+bonus direksi) 

c. Jumlah rapat direksi 

Jumlah rapat direksi adalah frekuensi pertemuan dewan direksi 

dalam satu tahun buku perusahaan (Riyanto, 2010). Rapat direksi diukur 

dengan melihat jumlah rapat yang diadakan oleh direksi selama setahun  

d. Ukuran komite audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Keputusan 

Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit).Dalam penelitian ini, pengukuran 

komite audit dengan cara menentukan jumlah anggota komite audit dalam 

perusahaan.Komite audit diukur dengan melihat ukuran komite audit yang 

ada di perusahaan dalam tahun t.  

e. Independensi dewan komisaris 

Komisaris Independen adalah Anggota komisaris yang berasal 

dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik 

langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, 
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tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan 

publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan 

public (Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit).Dalam 

penelitian ini, komisaris independen diukur dengan proporsi komisaris 

independen dalam perusahaan dalam satu tahun buku. 

 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui 

gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan 

cara melihat  tabel statistik deskriptif yang menunjukan hasil pengukuran mean, 

nilai minimal dan maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut.  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat 

penyimpangan pada data yang digunakan. Uji asumsi klasik dapat dilakukan 

dengan melakukan ujinormalitas, multikoloniearitas, heterokedastisitas, dan 

autokorelasi. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau 
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setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan metode analisis grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambian keputusannya adalah (Ghozali, 2011): 

1) Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau garfik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Distribusi residual 

dapat dinyatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 

0,05). 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 

2011).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang Variance Inflation 

Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. 
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heterokedastisitas dapat diperkuat dengan 

menggunakan metode Glejser. Analisis Glejser digunakan apabila tidak terdapat 

variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel terikat. Data tidak 

heterokedastisitas apabila nilai sig > 0,05. 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokeralasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2011). Model regresi yang 

baik harus terhindar dari autokorelasi. Cara mendeteksi autokorelasi salah satunya 

dengan menggunakan uji Durbin-Watsondengan syarat nilai Durbin Watson hasil 

perhitungan berada di antara dU dan 4-dU. 

 

3.5.3 Uji Model Fit 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi fee audit. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau α = 5%  (Ghozali, 2011). 
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Penolakan atau penerimaan hipotesis ini dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Apabila probabilitas signifikansi ≤ 0.05, berarti model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi  fee audit. 

2) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, berarti model regresi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi  fee audit. 

 

3.5.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Koefisien determinasi (adjusted R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 

2011).Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat. Setiap tambahan satu variabel bebas, 

maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.Tidak 

seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atauturun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model. 
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3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis 

3.4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan : 

Y = Struktur modal 

a  = Konstanta 

b1-b5 = Koefisien regresi 

X1 = ukuran dewan direksi 

X2 = remunerasi direksi 

X3 = jumlah rapat direksi 

X4 = ukuran komite audit 

X5 = independensi dewan komisaris 

e  = error / variabel pengganggu 

3.4.5.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan 

untuk menguji secara individual (partial) dalam menjelaskan pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

Formulasi hipotesis adalah sebagai berikut: 
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Ho: tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Ha: terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

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

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

- Jika sig< 0,05, maka Ha diterima.   

- Jika sig > 0,05, maka Ha ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


