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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang 

tergolong dalam perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri 

barang konsumsi periode yang terdaftar di BEI. Alasan obyek penelitian pada 

perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut hampir tidak terpengaruh oleh 

fluktuasi perekonomian.  

Perusahaan akan tetap eksis dan bertahan, disebabkan oleh produk yang 

dihasilkannya. Permintaan akan produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur 

juga akan tetap stabil walaupun ada sesuatu penurunan, namun hal tersebut tidak 

berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal 

( Arifin 2013 ). Teknik penarikan sample penelitian ini adalah dengan 

menggunakan menggunakan metode Purposive Sampling.  

Menurut Sugiono (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 

atau subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau obyek itu. 
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Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 

2015. Alasan pemilihan sektor industri barang konsumsi  adalah karena sektor ini 

merupakan  yang paling tahan terhadap krisis ekonomi di banding sektor lain 

karena dalam kondisi krisis atau tidak sebagian besar produk barang konsumsi 

tetap dibutuhkan. . 

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

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono 

Purposive sampling adalah teknik mengambil sampel dengan menyesuaikan diri 

berdasar kriteria atau tujuan tertentu. 

Kriteria dalam penentuan sample berdasarkan teknik purposive sampling 

antara lain ( Suliyanto, 2006:131 ) :  

1. Perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2012 sampai 2015. 

2. Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian pada tahun 2012 sampai 

2015. 

3. Perusahaan tersebut membagikan dividen kas pada tahun 2012 sampai 2015. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

NO KRITERIA SAMPEL JUMLAH 

1 Perusahaan manufaktur sektor industry  

barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2012 sampai 2015. 

36 

2 Perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi yang  delisting di BEI 

pada tahun 2012 sampai 2015. 

( 2 ) 

3 Perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi yang mengalami kerugian 

( 9 ) 

4 Perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi yang Tidak bayar dividen 

secara teratur 

(17) 

 JUMLAH 8 

   Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 36 

perusahaan. Dan yang memenuhi kriteria sampel tersebut adalah 8 sampel 

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 (8 x 4 = 32), 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 menjadi sampel pada tahun 2012 – 2015 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 

NO Kode  Nama Perusahaan 

1 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

2 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

3 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

4 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

5 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

6 MERK PT Merck Tbk 

7 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 

8 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

         Sumber : Data diolah, 2017 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Sumber  

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder dalam bentuk 

Iaporan keuangan (Arzruaiy Financial Statement) yang dipubiikasikan di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2012 - 2015. Data skunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informasi keuangan 

yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu : 

1. Informasi laba akuntansi perusahaan. 

2. Informasi laba tunai perusahaan. 

3. Informasi arus kas operasi perusahaan. 

4. Informasi arus kas bebas perusahaan. 

5. Informasi Debt to Equity Ratio perusahaan. 

6. Informasi Cash Ratio perusahaan. 

7. Informasi Earning Per Share perushaan. 
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8. Informasi dividen kas yang dibagikan perusahaan. 

Data penelitian ini merupakan pooled data yang bersifat kuantitatif. 

Menurut Jogiyanto ( 2006:54 ) Panel data / Pooled data adalah gabungan dari data 

yang melibatkan suatu waktu tertentu dengan banyak sampel ( cross sectional ) 

dan data yang melibatkan urutan waktu ( time series ).  

Data penelitian didapatkan dari hasil publikasi laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Data tersebut dikumpulkan secara runtut waktu ( time series ). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara 

dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan menganalisis informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk tulisan atau 

bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi 

basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian    

( 2012, 2013, 2014 dan 2015). Sumber data yang di dapat bisa melalui Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD) dan website bursa efek Indonesia 

www.idx.co.id 

3.4 Variabel penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu satu variabel 

dependent dan tiga variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini 

adalah dividen kas, dan variabel independent dalam penelitian ini adalah Laba 

Akuntansi, Laba Tunai, Arus Kas Operasi, Arus Kas Bebas, Debt to Equity Ratio, 

Cash Ratio, dan Earning Per Share 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.3  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Rumus Skala 

Laba 

Akuntansi 

laba akuntansi adalah 

perbedaan antara 

pendapatan yang 

direalisasi yang timbul 

dari transaksi pada 

periode tertentu 

dihadapkan dengan 

biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada 

periode tersebut. 
Menurut Harahap 
(2012:309) 

Laba Akuntansi = Laba Bersih Rasio 

Laba 

Tunai 

laba tunai merupakan 

laba akuntansi setelah 

diperhitungkan dengan 

beban-beban non kas, 

khususnya beban 

penyusutan dan 

amortisasi. (Harahap 

dalam Arifin, 2013)  
 

Laba Tunai = Laba Akuntansi 

+ Penyusutan dan Amortisasi 

 

Rasio 

Arus Kas 

Operasi 

Arus kas operasi adalah 

semua arus kas yang 

tidak didefinisikan 

sebagai kegiatan 

investasi atau 

pendanaan. (Dyckman 

dalam Masrifah , 2014 ) 

Arus Kas Operasi = Arus Kas 

Yang Diperoleh Dari 

Aktivitas Operasi 

Rasio 

Arus Kas 

Bebas 

Arus Kas Bebas adalah 

arus kas yang tersisa 

setelah perusahaan 

membayar beban-beban 

operasional dan  

kebutuhan investasinya. 

Menurut Ramli & 

Arafan (2011) 

Arus Kas Bebas = Arus Kas 

Operasi – Arus Kas Investasi 

Rasio 

Debt to 

Equity 

Ratio 

Rasio yang mengukur 

seberapa besar asset 

perusahaan didanai 

dengan hutang 

     
           

             
 

Rasio 
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Cash 

Ratio 

rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang 

yang harus dipenuhi 

dengan kas yang 

tersedia dalam 

perusahaan.( Eugene F, 

et.al dalam Bunaya , 

2013) 

           

  
               

                 
 

Rasio 

Earning 

Per Share 

Rasio per lembar saham 

atau disebut juga rasio 

nilai buku merupakan 

rasio untuk mengukur 

keberhasilan 

manajemen dalam 

mencapai keuntungan 

bagi pemegang saham. 

(Kasmir, 2016: 199-

208) 

EPS = 
                            

                                  
 

Rasio 

Dividen 

Kas 

Distribusi laba kepada 

para pemegang saham 

yang berbentuk uang 

kas. (Kieso, et.al , 2006 

: 741) 

Dividen Kas = Total Dividen 

Yang Dibayarkan 

Rasio 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Suliyanto (2006: 161), analisis data dalam riset pada hakikatnya 

merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh di lapangan. Hasil akhir 

riset di samping tergantung pada data yang diperoleh di lapangan juga akan sangat 

tergantung bagaimana menganalisis data. 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. 
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3.5.1 ANALISIS STATISTIK 

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. 

3.5.2 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.  

Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu:  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan 

memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan melihat grafik P-P Plot, jika pada grafik sebaran data mengikuti garis 

diagonal, maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika data menyebar tidak 

mengikuti garis diagonal maka data tidak berdistribusi normal. Uji statistik yang 
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dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-

parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2009:164). Dengan kriteria 

penerimaan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji Kolmogorov-Smirnov > tingkat 

signifikansi 0,05. 

b. Uji Multikoloneritas  

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 

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 menujukkan 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. 

c. Uji Autokorelasi 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang watu berkaitan 

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

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

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

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 analitis:  

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

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

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 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. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji T 
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dan uji F. dalam penelitian ini digunakan uji T karena hanya terdapat satu variabel 

bebas (independen). 

3.6.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)  

Uji T merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan 

untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (Widarjono 

2013:42).  

Hipotesis-hipotesis yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Jika probabilitas < 0.005 atau thitung > tkritis , maka variabel X secara 

individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.  

2. Jika probabilitas > 0.005 atau thitung < tkritis , maka variabel X secara 

individu (parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y.  

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Menurut Ghozali (2013: 98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut:  

1) Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.  
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2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima Ha. 

3.6.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel independen. (Ghozali, 2013: 97) 


