
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data ini 

berupa laporan keuangan Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

Kompas 100 yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data eksternal perusahaan yang di peroleh melalui 

situs www.idx.co.id yang merupakan situs online Bursa Efek Indonesia dan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentan waktu 2011-

2015. 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002). Sedangkan menurut Sugiyono (2006) sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Metode 

penentuan sampel ini adalah Purposive Sampling Method yaitu pengambilan 
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data disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Adapun kriterianya sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 tahun 2015. 

2. Perusahaan yang menerbitkan dan tepat waktu dalam 

mempublikasikan data laporan keuangan tahunan serta ICMD 

(Indonesian Capital Market Directory) lengkap selama tahun 2011-

2015. 

3. Perusahaan yang memiliki nilai laba  positif selama tahun 2011-2015. 

4. Perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut selama 

tahun 2011-2015. 

Tabel III.1 
Kriteria Pengambilan Sampel 

 
No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 tahun 
2015 100 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan dan telat dalam 
mempublikasikan data laporan keuangan tahunan serta 
ICMD (Indonesian Capital Market Directory) secara 
lengkap selama tahun 2011-2015 

(20) 

3. Perusahaan yang tidak  memiliki nilai laba positif yang 
dipilih selama tahun 2011-2015 (17) 

4. Perusahaan yang tidak membagikan dividen secara 
berturut-turut selama tahun 2011-2015 (41) 

 Jumlah Sampel 22 
Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2017) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian selama 

tahun 2011-2015 adalah sebanyak 22 perusahaan. jadi, total pengamatan pada 

penelitian ini adalah sebanyak 110, dimana 22 perusahaan x 5 tahun periode 

pengamatan. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang 



40 
 

dipublikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Dibawah ini adalah daftar 

sampel perusahaan yang diteliti : 

Tabel III.2 
Daftar Sampel Penelitian  

No. Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra Internasional Tbk. 

5 AUTO Astra Otoparts Tbk. 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

7 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

11 CPIN Charoen Pokphan Tbk. 

12 GGRM Gudang Garam Tbk. 

13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

14 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

15 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

16 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

17 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

18 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

19 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

20 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

21 UNTR United Tractors Tbk. 

22 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah) 2017 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dgunakan untuk menganalisis masalah dalam 

penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang 

memiliki satuan hitung dan dapat dihitung secara sistematik. Informasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dalam bentuk sudah jadi, telah dikumpulkan dan diolah pihak lain. Data pada 

penelitian ini dapat diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) dari tahun 2011-2015, Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Selain itu data dan informasi lain diperoleh dari jurnal, 

textbook, surat kabar, dan internet. Mengacu pada jenis data yang hendak 

dikumpulkan pada penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah teknik dokumentasi. 

 

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen (X) 

3.4.1.1 Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 

kebijakan dividen. Kebijakan dividen diukur dengan Dividend Payout Ratio 

(DPR). Penelitian ini menggunakan DPR. Menurut Mamduh (2014: 83), DPR 

merupakan rasio pembayaran dividen. Rasio ini melihat bagian earning 

(pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. 

  Dividend Payout Ratio =  Deviden per Lembar Saham 

                        Laba Bersih per Lembar Saham 
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3.4.1.2 Firm Size 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log 

size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Secara sistematis ukuran perusahaan 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 Size = Logarithm natural of total assets 

3.4.1.3 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi pada penelitian ini diproksikan market to book 

value of assets. Rasio market to book value of assets adalah rasio nilai buku 

terhadap total aset. Rasio ini menjelaskan gabungan antara aset ditempat 

dengan kesempatan investasi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio MV/BVA, 

semakin tinggi kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan tersebut yang 

berkaitan dengan aset di tempat.  Rasio market to book value of assets 

diformulasikan sebagai berikut: 

 MBVA =   {total aset – total ekuitas + (jumlah lembar saham beredar x closing price)} 

                                                                       Total aset 

3.4.1.4 Struktur Modal 

Robert dalam Kusumajaya (2011: 40) menjelaskan, struktur modal 

adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Oleh karena itu, struktur modal diukur dengan debt to 

equity ratio (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
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tingkat  leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s equity yang 

dimiliki perusahaan. DER dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  Debt to Equity Ratio  =    Total Hutang 

            Total Ekuitas 
 

3.4.2 Variabel Dependen Nilai Perusahaan (Y) 

Price to Book Value merupakan rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan. PBV menunjukkan kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai perusahaan dalam bentuk harga terhadap modal yang 

tersedia. Dengan semakin tinggi PBV berarti perusahaan dapat dikatakan 

berhasil menciptakan nilai dan kemakmuran pemilik. Dengan menggunakan 

rasio PBV, calon investor bisa mengetahui perusahaan yang nilai sahamnya 

undervalued atau overvalued. Nilai saham dikatakan undervalued ketika nilai 

PBV berada dibawah 1, dan overvalued ketika nilai PBV berada diatas 1. 

Rumus nilai perusahaan diukur dengan Price to Book Value (PBV) sebagai 

berikut: 

  Price to Book Value   =      Harga per Lembar Saham 

                                      Nilai Buku per Lembar Saham 
 

Tabel III.3 

Ringkasan Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 
1. Kebijakan 

Dividen 
(X1) 

menentukan 
besarnya 
jumlah laba 
yang 
diterima oleh 
pemegang 
saham dari 

 

 

 

Dividen Payout Ratio =     Dividen per lembar 

                    Laba bersih per lembar 

 
 
 

Rasio 
 



44 
 

saham yang 
ditanamkann
ya 

2. Firm Size 
(X2) 

Rasio 
keseluruhan 
total assets 

 
Size = Logarithm natural of total assets 

 
Rasio 

3. Keputusan 
Investasi 
(X3) 

Kemampu-an 
perusahaan 
dalam 
memanfaat-
kan 
modalnya 
untuk 
memenuhi 
tujuan 
perusahaan 

 
 
 
 
MBVA = {total aset – total ekuitas +(jumlah lembar 

saham beredar x closing price)} 

                                            Total aset 

 

 
 
 

Rasio 

4. Struktur 
Modal (X4) 

Keseimbang-
an atau 
perbanding-
an antara 
jumlah 
hutang 
jangka 
panjang 
dengan 
modal 
sendiri 

 
 
DER =  Total Hutang 

             Total Ekuitas 

 
 
 

Rasio 

5. Nilai 
Perusahaan 
(Y) 

Mengukur 
kinerja harga 
pasar saham 
terhadap 
nilai 
bukunya 

 
PBV  =      Harga per Lembar Saham  

              Nilai Buku per Lembar Saham 

 
 

Rasio 
 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2017) 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis data yang dilakukan 

untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang diteliti yang berupa angka-

angka sebagai dasar untuk berbagai penelitian ini terdiri dari rata-rata, standar 

deviasi, minimum, dan maksimum. 
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3.5.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

variabel dependen dan variabel independen yang terdapat dalam model regresi 

memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang 

terdistribusi normal, jika data yang dihasilkan tidak terdistribusi normal, maka 

tes statistik yang dihasilkan tidak valid. 

Untuk mendeteksi normalitas data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji kolmogorov-smirnov test. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau 

tidak. Jika analisis menggunakan metode parametik maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi normal.jika data 

tidak berdistribusi normal, maka metode yang digunakan adalah statistik non 

parametik. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data 

adalah sebagai berikut: 

a) Jika angka signifikansi (SIG) < 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. 

b) Jika angka signifikansi (SIG) > 0,05 maka data terdistibusi normal. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan menggunakan data 

panel. Sebagai prasyarat data panel dilakukan uji asumsi klasik untuk 

memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran 
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koefisien regresinya bersifat efisien (Ghozali, 2012). Pengujian asumsi klasik 

meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

 

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

linier yang sempurna diantara variabel-variabel independen. Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang ada benar-benar 

mempunyai hubungan yang erat dengan variabel dependen sehingga variabel 

independen dapat menjelaskan lebih pasti variabel dependennya. 

Dalam asumsi klasik OLS (Ordinasy Least Square) diterangkan 

bahwa tidak ada multikolinieritas yang sempurna antara variabel independen. 

Jika terdapat nilai korelasi diantara variabel independen adalah satu maka 

koefisiennya: a) koefisien untuk nilai-nilai regresi tidak dapat diperkirakan, b) 

nilai standard error dari setiap nilai koefisien regresi menjadi nilai yang tak 

terhingga. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflantion Factor (VIF). Nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF=1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF > 10 (Ghozali, 2012). 
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3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual sama antara satu pengamatan ke 

pengamatan lain maka tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari 

setiap error bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang 

mensyaratkan bahwa varians daheri error harus bersifat homogennya. Hipotesis 

dalam uji heteroskedastisitas ini adalah : 

H0 = tidak ada heteroskedastisitas 

H1 = ada heteroskedastisitas 

Dalam pengujian dilakukan individu (t-test) untuk masing-masing 

variabel. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan kriteria:  

Jika signifikan (probabilitas) dati thitung < 0,05 maka H0 ditolak. 

Jika signifikan (probabilitas) dari thitung > 0,05 mka H1 diterima. 

 

3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (time series 

data) atau tersusun dalam rangkaian (cross section data), pengujian 

autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya hubungan antara 

satu data dengan data yang lainnya dalam satu variabel. 
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Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan-kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2005). 

1. Bila nilai dW terletak antara batas atau upper bound (dU) dan (4-dU) 

maka koefesien autokorelasi sama dengn 0 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

2. Bila nilai dW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dL), maka koefesien autokorelasi lebih daripada 0, berarti ada 

autokorelasi positif. 

3. Bila nilai dW lebih dari pada (4-dL), maka koefesien autokorelasi 

lebih kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi negatif. 

4. Bila nilai dW terletak diantara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) 

atau dW terletak antara (4-dU) dan (dL), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.5.4 Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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3.5.4.1   Analisis Regresi Linear Berganda  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS for windows versi 23.0, dimana metode analisis 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi linear 

berganda, yaitu untuk memperkirakan atau meramalkan nilai dari variabel 

dependen (Y) dengan memperhitungkan variabel-variabel independen (X). 

Untuk meramalkan variabel dependen (Y) apabila semua nilai variabel 

bebas (X) diketahui, maka dapat mempergunakan persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

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

Dimana: 

Y  = Nilai Perusahaan 

a  = Konstanta 

X1  = Kebijakan Dividen 

X2  = Firm Size 

X3  = Keputusan Investasi 

X4  = Struktur Modal 

b1  = Koefisien Regresi Kebijakan Dividen 

b2  = Koefisien Regresi Firm Size 

b3  = Koefisien Regresi Keputusan Investasi 

b4  = Koefisien Regresi Struktur Modal 

e = Standar error 
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3.5.4.2 Uji T statistik 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α) 

dengan ketentuan : 

α > 5 % : tidak mampu menolak H0. 

α < 5 % : Menolak H0. 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis linear berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan 

(uji F) dan parsial (uji t). 

 

3.5.4.3 Uji F statistik 

Uji F statistik bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan berpengaruh terhadap 

nilai variabel independen. Dalam uji  F kesimpulan yang diambil adalah 

dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan : 

α > 5 % : tidak mampu menolak H0. 

α < 5 % : Menolak H0. 

 

3.5.4.4 Uji Determinasi (R2) 

Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh dari variabel bebas secara serentak terhadap variabel 

terikat. Koefesien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel 
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bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel terikat. R2 

= 0 maka variasi variabel bebas yang digunakan dalam model tidak 

menjelaskan sedikitpun variasi variabel terikat. Sebaliknya, jika R2 = 1 maka 

variasi variabel bebas yang digunakan dalam model menjelaskan 100% 

variasi variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


