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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada  perusahaan  Non Finansial yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.73 Rintis, 

LimaPuluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155selama  periode penelitian yaitu tahun 

2013 sampai dengan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

Struktur Kepemilikan, Pajak dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pembayaran 

Dividen. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independen adalah Struktur Kepemilikan sebagai X1, Pajak sebagai X2 

dan Pertumbuhan Perusahaan sebagai X3. 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen (Y) adalah Pembayaran Dividen. 
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3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

         Defenisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

No Variabel Defenisi Alat  Pengukuran 
Skala  

Pengukuran 

1 Struktur 

Kepemilikan 

(X1) 

 

Struktur Kepemilikan 

merupakan variabel 

yang diukur dengan 

menggunakan 

persentase board 

ownership. Board 

ownership 

menggambarkanbesar 

kepemilikan saham 

oleh direksi dan 

komisaris 

 

 

BO = 
             

         
 

 

 

 

 

 

Rasio 

2 Pajak (X2) Tarif pajak 

Merupakan jumlah 

Pajak  penghasilan 

yang dikenakan 

terhadap laba 

sebelum pajak.  

Perubahan Peraturan 

Perpajakan setiap 

Periode akan 

Mempengaruhi 

kebijakan dividen 

Dan  pembayaran 

Dividen itu sendiri, 

sehingga  tariff pajak  

yang  berubah-ubah 

Dan  tarif pajak 

Yang tinggi 

Mendorong 

perusahaan  untuk 

menghindarinya. 

 

 

 

 

 

 

 

TaxRate= 
                     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 

3. 

 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

(X3) 

 

Pertumbuhan 

Perusahaan diperoleh 

dengan menghitung 

Tingkat pertumbuhan 

penjualan setiap 

tahunnya. 

 

GROWTH = 
                         

             
 

 

 

Rasio 

4 Pembayaran 

Dividen (Y) 

Dividen Payout Ratio 

(DPR) merupakan  

perbandingan antara 

dividen per lembar 

saham (DPS) dengan 

laba perlembar saham 

(EPS)  

 

 

              DPR = 
   

   
 

 

 

 

Rasio 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa laporan publikasi. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pada perusahaan 

Non  Finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 sampai 

dengan 2016 yang telah didokumentasikan dalam Indonesian capital market 

directory (ICMD). Data tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang didapatkan dalam laporan keuangan melalui internet, yaitu 

www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut yaitu 

laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan laporan perubahan ekuitas serta 

laporan keuangan terkait lainnya. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan Non 

Finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan 

keuangan tahunan dan dipublikasikan selama tahun 2013-2016. Populasi 

perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016 sebanyak  455 

perusahaan. 

 Menurut Sugiyono (2013:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek 

http://www.idx.co.id/
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atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau obyek itu. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Menurut Sugiyono Purposive sampling adalah teknik mengambil 

sampel dengan menyesuaikan diri berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

No Kriteria  Sampel Jumlah 

1 Seluruh Perusahaan Non Finansial yang terdaftar di 

BEI periode 2013 – 2016 

455 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan selama periode 2013-2016 

(30) 

3 Perusahaan yang delisting selama periode 2013-

2016 

(15) 

4 Perusahaan yang tidak membagi dividen selama  

periode 2013-2016 

(250) 

5 Perusahaan yang rugi selama periode 2013-2016 (17) 

6 Perusahaan yang tidak menerbitkan secara lengkap 

Struktur Kepemilikan , Pajak dan Pertumbuhan 

Perusahaan selama periode 2013-2016 

(80) 

7 Perusahaan yang laporan keuangannya tidak 

menggunakan mata uang rupiah selama periode 

2013-2016 

(28) 

 Jumlah sampel 35 

Sumber: Data olahan 2017 

 Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi perusahaan Non Finansial 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 adalah 455 

perusahaan. Dan yang memenuhi kriteria sampel tersebut adalah   35 sampel 
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perusahaan.  Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan data pooling 

dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel 

dengan rentang waktu pengamatan (4 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam 

penelitian  ini sebanyak pengamatan (35 x 4 = 140 ),   hal tersebut sudah 

memenuhi syarat jumlah  sampel untuk diolah   dengan  analisis  regresi, dimana 

syarat minimum untuk  jumlah  sampel dengan  analisis  regresi adalah sejumlah 

30  pengamatan. 

 Daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini periode 

2013-2016 adalah: 

Tabel  3.2 

Perusahaan yang Dijadikan Sebagai Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

2 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

3 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

4 APLN Agung Podomoro Land Tbk 

5 ASII Astra International Tbk 

6 AUTO Astra Otoparts Tbk 

7 AKRA Sepatu Bata Tbk 

8 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

9 BMTR Global Mediacom Tbk 

10 BRID Blue Brid Tbk 

11 CEKA Wilmar  Cahaya Indonesia Tbk 

12 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

13 CSAP Catur Sentosa AdipranaTbk 

14 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 

15 DILD Intiland Development Tbk 

16 DPNS Delta Djakarta Tbk 

17 ECII Electronic City Indonesia Tbk 

18 ELSA Elnusa  Tbk 

19 EMTK Elang  Mahkota Teknologi Tbk 

20 GEMA Gema Grahasarana  Tbk 

21 GGRM Gudang Garam Tbk 

22 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 

23 INDF Indofood Sukses MakmurTbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

24 INDS Indospring Tbk 

25 JKON Jaya Kontruksi Manggala Pratama  Tbk 

26 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa  Tbk 

27 LION Lion Metal Works Tbk 

28 PWON Pakuwon Jati  Tbk 

29 RUIS Radiant Utama Interinsco  Tbk 

30 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk 

31 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

32 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 

33 TCID Mandom Indonesia Tbk 

34 TINS Timah (Persero) Tbk 

35 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

 

3.5 Teknik   Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah dengan metode  

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data  dari dokumen-dokumen yang  sudah ada. 

Setelah memperoleh daftar perusahaan yang terdaftar diBEI, kemudian mengakses 

laporan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi  

Merupakan metode pengumpulan data-data sekunder yaitu  berasal 

dari sumber yang ada. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan  

mengakses situs resmi www.idx.co.id 

2. Metode Studi Pustaka 

Merupakan dengan cara pengumpulan  data  dengan melakukan 

telaah pustaka. Data  yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, 

majalah, jurnal, koran, internet   dan hal  lain yang berhubungan  dengan 

aspek penelitian  sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid.   

 

http://www.idx.co.id/
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3. Internet Research 

Merupakan terkadang bukur eferensi atau literatur  yang kita miliki 

atau pinjam diperpustakaan tertinggal selama beberapa waktu atau 

kadaluarsa, karena  ilmu yang berkembang penulis melakukan penelitian 

dengan teknologi yang berkembang yaitu internet sehinggadata yang 

diperoleh up to date 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2013:244), analisis data dalam riset pada hakikatnya 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik 

analisis data penelitian ini adalah  analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda merupakan suatu  analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel independen terhadap variabel independen (Trianto, 2015: 101). Sebelum 

diuji menggunakan regresi, data diuji  menggunakan   uji asumsi klasik dan 

analisis statistik deskriptif. 

 

3.6.1 Statistik  Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara 

ringkas yaitu tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data. 
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Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profit dan sampel. 

Data yang akan diteliti dikelompokkan menjadi empat yaitu Struktur 

Kepemilikan, Pajak, Pertumbuhan Perusahaan, Pembayaran Dividen. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linear) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik (Trianto, 2015:87). 

Apabila sebelum dilakukan analisis data tidak lolos uji ini, maka hasil analisis 

hipotesis akan menjadi bias. 

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, ada beberapa syarat 

pengujian yang harus dipenuhi agar olahan data benar-benar dapat 

menggambarkan apa yang menjaditujuan  penelitian antara lain : 

3.6.2.1 Uji  Normalitas 

Merupakan pengujian terhadap kenormalan distribusi data. Pengujian ini 

dilakukan dengan analisis statistik parametrik, dengan asumsi bahwa data 

terdistribusi secara normal. Penelitian ini akan menggunakan pengujian data 

dengan analisis statistik menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai uji 

Kolmogorov-Smirnov> 0,05 berarti data terdistribusi normal. Jika Kolmogorov-

Smirnov <0,05 maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal. 

3.6.2.2 Uji  Multikolinearitas 

Menurut Gozhali (2013: 105) uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. mengetahui 

apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Menurut Trianto (2015: 89) uji multikorelasi 

perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari satu. 

 

3.6.2.3 Uji  Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

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 homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis:  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.6.2.4 Uji  Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak 

ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah 

durbin watson. Kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

a. Angka DW dibawah -2 maka terjadi autokorelasi positif 

b. Angka DW diantara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi 

c. Angka DW diatas + maka terjadi autokorelasi negative 

 Jika terjadi   korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013: 110). 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:160) adalah pernyataan 

mengenai populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data 

yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Yang diuji dalam statistika 

adalah hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan 

antara parameter dengan statistik sedangkan hipotesis alternatif adalah yang 

menyatakan adanya perbedaan.  
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3.7.1 Uji  t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga 

dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah 

koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) adalah sebesar 5%. 

a. Jika thitung > t table atau jika α < 0,05 dan β sesuai dengan arah 

hipotesis maka hipotesis diterima. 

b. Jika thitung < t table atau jika α > 0,05 dan β tidak sesuai dengan arah 

hipotesis maka hipotesis ditolak. 

 
 

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian, Uji 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan adjusted R square dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 

97). 

 
 

3.8 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu 

dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel. Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model regresi linear 

berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

DPRit = β0 + β1BOit + β2TAXit + β3GROWTHit + єit 
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Keterangan : 

DPRit adalah Dividen Payout Ratio (rasio pembayaran dividen) 

perusahaan I pada periode t 

BOit adalah  board Ownership (kepemilikan orang dalam) perusahaan i 

pada periode t 

TAXit adalah pajak perusahaan i pada periode t 

GROWTHit adalah pertumbuhan perusahaan i pada periode t 

єit adalah error term 

β0 adalah konstanta 

β1β2β3 adalah koefisien regresi 

 


