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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur sektor 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik yang 

digunakan untuk pemilihan sampel yaitu menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

No Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan manufaktur yang listing dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016, menerbitkan laporan 

keuangan per 31 Desember untuk periode sampling 2014-2016 

133 

2 
Perusahaan manufaktur yang tidak termasuk ke dalam sektor 

industri barang dan konsumsi 

(97) 

3 
Perusahaan yang tidak membagikan dividen selama 3 tahun 

berturut-turut untuk periode sampling 2014, 2015, 2016 

(23) 

4 Jumlah perusahaan yang dijadikan sebagai sampel 13 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Tabel 3.1 

Daftar sampel penelitian 

No Kode 

perusahaan 

Nama perusahaan 

1 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk. 

2 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

3 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

4 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

5 SKLT PT. Sekar Laut Tbk. 

6 GGRM PT. Gudang Garam Tbk. 

7 HMSP PT. H.M. Sampoerna Tbk. 

8 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. 

50 
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9 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

10 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk. 

11 SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

12 TSPC PT. Tempo Scan Pasifik Tbk. 

13 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber : data olahan 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

yaitu suatu pendekatan penelitian yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan 

dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu 

laporan keuangan perusahaan yang listing yang diperoleh dari situs resmi bursa 

efek Indonesia yakni www.idx.co.id , serta data informasi tambahan mengenai 

dividen kas diambil dari www.e-bursa.com dan www.sahamok.comdan website 

perusahaan sampel (periode 2014-2016). 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan sesuatu yang memiliki variasi nilai sebagai 

operasionalisasi dari konsep sehingga dapat diteliti secara empiris. Variabel yang 

akan diteliti terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen (Sekaran, 2006:116).Dividen smoothing merupakan 

bagian dari kebijakan dividen. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai 

variabel dependen adalah Current Dividends. Current Dividends diberi simbol 

http://www.sahamok.com/
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Dit, yang diproksikan dengan besaran DPS (dividend per share) yang diperoleh 

oleh perusahaan. Menurut Djumahir (2009:148) DPS diukur dengan membagi 

dividen yang saat ini akan diberikan kepada shareholders dengan jumlah share 

(saham) yang beredar atau dengan rumus berikut: 

                  
                            

                         
 

Variabel tambahan yang digunakan yaitu Dividen prior year adalah 

dividen yang dibagikan perusahaan pada tahun sebelumnya (ti-1). Proksi ini 

digunakan untuk menemukan nilai SOA sebagai indikator prilaku stabilitas 

dividen perusahaan. Nilai SOA dihitung dengan rumus:  

 

Dimana jika nilai SOA adalah 0 maka perusahaan tersebut melakukan 

dividen smoothing. Dan apabila nilai SOA adalah 1 maka perusahaan tersebut 

tidak melakukan dividen smoothing. 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain (Sekaran, 2006:116). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Earnings (X1) 

Earnings adalah hasil (laba) usaha yang diperoleh perusahaan berasal dari 

aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas lainnya. Earnings dapat berupa laba 

operasi, laba setalah pajak, laba sebelum pajak, dan bentuk lainnya. Earnings 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai laba sekarang per lembar saham. 

SOA= 1 - koefisien regresiDit-1 
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Earnings per share (EPS) akan diproksikan pada current earning per share dan 

Earnings per share prior year untuk menjelaskan prilaku kebijakan dividend 

smoothing. Current earning per share perusahaan diberi simbol Eit, sedangkan 

earnings per share prior year diberi simbol Eit-1. Menurut Mollah, dkk. (2000) 

EPS adalahlaba setelah pajak yang diperoleh dalam setiap lembar 

sahamperusahaan pada akhir tahun. EPS dihitung dengan rumus: 

                   
                  

                         
 

b. Cash flow operation(X2) 

Dalam PSAK No.2 dijelaskan bahwa arus kas dari kegiatan operasi 

merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan. Cash flow operation dalam penelitian ini adalah Cash flow operation 

current year dan Cash flow operation prior year. CFO current year diberi simbol 

CFOit, sedangkan CFO prior year diberi simbol CFOit-1.Berdasarkan PSAK (IAI: 

2009) arus kas operasi dirumuskan sebagai berikut:  

Cash flow operation = Kas masuk dari kegiatan operasi – kas keluar dari kegiatan 

operasi 

 

c. Free Cash Flow (X3) 

Free cash flow adalah arus kas bersih yang tersedia dan dapatdigunakan 

oleh perusahaan setelah memperhitungkan nilai investasiyang telah dilakukan. 

Free cash flow dalam penelitian ini adalah FCF per share current year dan FCF 

per share prior year. Pemberian nilaiper lembar saham pada FCF dimaksudkan 

untuk mengendalikan skalapengaruh (Kighir, Omar, dan Mohamed 2015:7). FCF 
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current year diberi simbol FCFit, sedangkan FCF prior year diberi simbol FCFit-

1.Nilai FCF diperoleh dari arus kas bersih operasi dikurangi arus kasbersih 

investasi (Asfihan, 2016), sedangkan FCF pershare diukur dengan rumus: 

              
                                   

                         
 

 

d. Kepemilikan institusional (X4) 

Kepemilikan institusional adalah besarnya persentase kepemilikan saham 

perusahaan oleh pihak institusi (yayasan, bank, pemerintah, lembaga, dsb).Rumus 

untuk menghitung persentase kepemilikan institusional berdasarkan penelitian 

Sartono (2010:487) adalah sebagai berikut: 

                          
                          

                         
        

e. Kepemilikan manajerial (X5) 

Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham 

oleh institutsi perusahaan. Rumus untuk menghitung persentase kepemilikan 

manajerial berdasarkan penelitian Sartono (2010:487) adalah sebagai berikut: 

             
                                          

                         
        

f. Penyebaran kepemilikan (X6) 

Penyebaran kepemilikan adalah tingkat penyebaran kepemilikan saham. 

Tingkat penyebaran ini dilihat dari persentase kepemilikan saham oleh publik. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyebaran kepemilikan 

berdasarkan penelitian Liannery danLeonarda (2013) adalah sebagai berikut: 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

ArchivalResearch atau penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu 

danmetode Content Analysis yaitu metode pengumpulan data penelitianmelalui 

teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatudokumen (jurnal, 

laporan). Tujuan Content Analysis adalah melakukanidentifikasi terhadap 

karakteristik atau informasi spesifik yang terdapatpada suatu dokumen untuk 

menghasilkan deskripsi yang obyektif dansistematik (Indriantoro dan Supomo, 

2002:158). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodeanalisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisisinformasi kuantitatif (data yang bisa diukur, diuji, dan 

ditransformasikandalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya). Data yang 

diperoleh akandiolah dengan menggunakan program E-views 9. Program E-views 

dapatdigunakan dalam berbagai analisis baik ekonomi maupun bisnis 

meliputianalisis data dan evaluasinya, analisis finansial, peramalan 

ekonomimakro,simulasi, peramalan penjualan, dan analisis biaya 

(Widarjono,2013:11 dalam Asfihan, 2016). 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian 

untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis 
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deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden 

penelitian seperti rata-rata, mean, modus dan disertai dengan keterangan yang 

menggambarkan angka-angka tersebut. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini 

memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut harus 

terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model 

yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk 

menguji normalitas data menggunakan eviews ada dua cara, yaitu dengan 

menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah 

output dari uji normalitas. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus 

terpenuhi dalam suatu model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau 
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tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini 

dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel 

independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen.Residual 

adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute 

adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute 

residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji 

Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang  

baik adalah model yang tidak korelasi antar variabel independennya. Menurut 

Gujari (2013), jika koefesien korelasi antar variabel bebas > 0,9 maka dapat 

disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas, sebaliknya, 

koefesien korelasi < 0,9 maka model bebas dari multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Dengan kata lain model 

regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara observasi dengan 

data observasi sebelumnya. Pada uji autokorelasi menggunaka Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test, apabila nilai probability chi-square > 

0,05 maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi, tetapi apabila nilai probability 

chi-square < 0,05 maka dinyatakan terjadi autokorelasi. 
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3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi dengan model data panel digunakan untuk mengestimasi 

pengaruh Earnings, CFO, FCF, KI, KM, dan PM dalam menjelaskan prilaku 

kebijakan dividends smoothing. Data panel merupakan gabungan dari time series 

dan cross section (Widarjono, 2013:353 dalam Asfihan, 2016). 

Metode data panel adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan 

analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis. Beberapa keunggulan 

data panel, yaitu sebagai berikut: pertama, data panel bersifat heterogen, data 

panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat 

kolinieritas antar variabel, lebih besar degree of freedom dan lebih efisien karena 

menggunakan penggabungan data time series dan cross section. Kedua, data panel 

merupakan gabungan data time series dan data cross section, sehingga dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika terdapat masalah penghilangan variabel 

(Widarjono, 2013:354 dalam Asfihan, 2016). 

3.5.4 Estimasi Regresi Data Panel. 

Penggunaan data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien 

yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Dengan demikian, 

pembuatan estimasi persamaan didasarkan pada asumsi yang dibuat mengenai 

intersep, koefisien slope dan variabel pengganggunya. Dalam asumsi tersebut 

terdapat beberapa kemungkinan, yaitu : (Widarjono, 2013:355) 

a. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu 

(perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel 

gangguan. 
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b. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar waktu. 

c. Diasumsikan slope tepat tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun 

antar individu. 

d. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu. 

e. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.  

Meskipun demikian, estimasi model regresi data panel dapat dilakukan 

dengan menggunakan tiga metode, yaitu pendekatan common effect, fixed effect, 

dan random effect. 

1. Model Estimasi Common Effect 

Model estimasi Common effect merupakan teknik estimasi yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan 

data time series dan cross section (Widarjono, 2013:355). Model ini hanya 

menggabungkan kedua data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu 

sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama dengan metode OLS karena 

menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa 

perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa 

penelitian data panel, metode ini jarang digunakan sebagai estimasi utama karena 

sifat model ini yang tidak mampu menangkap prilaku-perilaku data sehingga 

memungkinkan terjadinya bias, namun model ini dapat digunakan sebagai 

pembanding dari kedua pemilihan model lainnya (Kighir, Omar, dan Mohamed, 

2015:7). 
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2. Model Estimasi Fixed Effect 

Teknik model fixed Effect adalah teknik mengestimasi datapanel 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanyaperbedaan karakter 

diantara perusahaan yang teliti sebagai intersep(Widarjono, 2013:355). 

Pendekatan ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model 

efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variabel atau disebut juga 

CovarianceModel. Pada metode fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan 

tanpa pembobotan (no weight) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan 

dengan pembobotan (Cross section weight) atau General Least Square (GLS). 

Tujuan dilakukan pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit 

cross section (Gujarati, 2010). Penggunaan model ini tepat untuk melihat 

perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis 

dalam mengintepretasikan data.  

Pemilihan model antara Common effect dan Fixed effect dapat dilakukan 

dengan pengujian F statistik. Adapun uji F-test yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

              
                 

              
 

Dimana RSS1 = Residual Sum Square metode common, RSS2 = Residual Sum 

Square model fixed effects, n = jumlah unit cross section, T = jumlah unit waktu 

dan K = jumlah parameter yang diestimasi. Jika ternyata hasil perhitungan uji F ≥ 

F (k-1,n-k) ini berarti Ho ditolak, artinya intersep untuk semua unit cross section 

tidak sama. Dalam hal ini akan digunakan fixed effect model untukmengestimasi 

persamaan regresi. 
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3. Model Estimasi Efek Acak (Random Effects) 

Dalam model efek acak (Random Effect), parameterparameter yang 

berbeda antar perusahaan maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. 

Karena hal inilah, model effect acak juga disebut model komponen error (error 

component model). Model ini membantu kita mengestimasi data panel dimana 

variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu antar individu 

(Widarjono, 2013:359). Keputusan pemakaian model fixed effect ataupun random 

effect ditentukan dengan Uji Hausman. Uji hausman didasarkan pada ide bahwa 

kedua Metode OLS dan GLS konsisten tetapi OLS tidak efisien dalm hipotesisi 

nol. Di lain pihak, hipotesis alternatifnya adalah metode OLS dan metode GLS 

tidak konsisten. 

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistic chi square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variable independen. 

Hipotesis nol ditolak jika nilai statistik lebih besar daripada nilai kritisnya, artinya 

model yang baik digunakan model fixed effect, sedangkan hipotesis nol diterima 

ketika nilai statistik hausman lebih kecil daripada nilai kritisnya dan model yang 

tepat digunakan adalah model random effect. 

Sementara itu, uji Lagrange Multiplier (uji LM) dilakukan untuk 

membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara common effect dan 

random effect. Uji LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Nilai statistik LM dihitung 

berdasarkan formula : 

   
  

      
 [

  ∑   

∑  
  ]
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Keterangan :  

n  = jumlah individu 

T  = jumlah periode 

Dasar pengambilan keputusan dalam memilih model terbaik antara 

common effect dan random effect adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai LM hitung > nilai kritis statistik chi-squares maka hipotesis nol 

ditolak atau model yang terpilih adalah randomeffect. 

b) Jika nilai LM hitung < nilai kritis statistik chi-squares maka hipotesis nol 

ditolak atau model yang terpilih adalah commoneffect. 

3.5.5 Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi linier adalah suatu teknik yang bertujuan untukmengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga untukmenunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dan variabelindependen. Analisis ini 

dilakukan untuk mengetahui prediksi variabelindependen melalui variabel 

dependen baik secara parsial maupun simultan. 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 7 (tujuh) persamaan untuk 

melihat masing-masing variabel independen dalam menjelaskan prilaku kebijakan 

dividend smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdafatr di Bursa Efek 

Indonesia. Model ini merupakan hasil modifikasi dari model yang digunakan 

dalam penelitian Kighir dkk, (2015) yang sebelumnya memodifikasi model 

persamaan penelitian Andres, dkk (2009), yakni sebagai berikut: 

Dit = β0i + β1Dit-1 + β2Eit+ β3Eit-1 + eit 

Dit = β0i + β1Dit-1 + β2CFOit+ β3CFOit-1 + eit 
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Dit = β0i + β1Dit-1 + β2FCFit+ β3FCFit-1 + eit 

Dit = β0i + β1Dit-1 + β2KIit+ β3KIit-1 + eit 

Dit = β0i + β1Dit-1 + β2KMit+ β3KMit-1 + eit 

Dit = β0i + β1Dit-1 + β2PMit+ β3PMit-1 + eit 

Dimana; 

Dit = dividend per share 

Dit-1 = dividend per share tahun sebelumnya 

β0i = konstanta 

β1, β2, β3 = koefisien regresi 

Eit = earnings per share 

CFOit = Cashflow operation 

FCFit = Free cash flow 

KIit = Kepemilikan Institusional 

KMit = Kepemilikan manajerial 

PMit= Penyebaran kepemilikan 

it-1 = menunjukkan tahun sebelumnya 

eit = error term 

β0i adalah sebagai proxy untuk keengganan perusahaan untuk memotong 

dividen. β1= -ci dan ci atau SOA (speed of adjustment) yang diharapkan menjadi 

0 ≤ ci ≤ 1 dan β2 = ci.ri (dan ri, target payout ratio yang diperoleh dari β2/ci). 

Positif β0 mewakili tingkat resisten manajemen untuk mengurangi dividen atau 

keengganan untuk memotong dividen, sedangkan negatif β0i mewakili kesediaan 

β0i untuk mengurangi dividen. Speed of adjustment (SOA, ci) faktor penyesuaian 
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yang menunjukkan dividends smoothing dari perusahaan sebagai manifestasi 

kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan. Semakin besar nilai SOA 

menunjukkan semakin tingginya responsivitas perubahan dividen terhadap 

perubahan EPS, CFO, FCF, KI, KM, dan PM (less smooth, tidak stabil) 

sebaliknya semakin kecil nilai SOA menunjukkan semakin rendahnya tingkat 

responsivitas perubahan dividen terhadap perubahan EPS, CFO, FCF, KI, KM, 

dan PM (more Smoothing, stabil dividen). Nilai SOA sebesar 1 (satu) 

menunjukkan perusahaan tidak melakukan kebijakan dividen smoothing. 

sebaliknya, nilai SOA sebesar 0 menunjukkan perusahaanmenggunakan kebijakan 

dividend smoothing. 

3.5.6 Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauhkemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilainya adalah antara nol dan 

satu. Nilai (R2) yang kecil berartikemampuan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yangmendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikanhampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksivariasi variabel dependen. 

2. Uji t 

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen memiliki kontribusi secara parsial terhadap variabel dependen 

(Widiyanto, 2013:198). Untuk merumuskan hipotesis: 

H0: bi = 0, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  
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H1: bi > 0, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya dengan 

melihat nilai sig. Yang dibandingkan dengan nilai 5% dengan ketentuan: Jika nilai 

prob. Lebih kecil dari alpha 5 persen maka H0 ditolak, sedangkan jika nilai prob. 

Lebih besar dari alpha 5 persen maka H0 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


