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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data       

a. Jenis Data 

  Jenis data dalam penelitian adalah data documenter, yaitu data laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur sebanyak 136 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016.  

 b.  Sumber Data 

 Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu sumber data penelitian yang di peroleh tidak secara langsung tetapi melalui 

media perantara yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, dengan 

mengunduh melalui situs www.idx.co.iddan www.sahamok.com yang berupa 

laporan keuangan dan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2013– 2016. 

3.2    Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri dari 

sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas. Populasi dapat 

berupa subyek yang mempunyai kualitas.Populasi yang di ambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 136 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2016. 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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b. Sampel 

Sampel adalah anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan metode 

tertent sehingga di harapkan dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling,yaitu sampel yang sengaja 

ditentukan berdasarkan kriteria atau sistemetis tertentu yang telah ditentukan 

oleh peneliti.Adapun kriteria ukuran sampel adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013  hingga  2016  secara terus menerus. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan annual 

report berturut-turut selama periode tahun 2013  hingga  2016. 

3. Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama periode 

tahun 2013 - 2016 

4. Perusahaan manufaktur yang melempirkan laporan keuangan dalam 

satuan rupiah. 

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel 

Kriteria – Kriteria Sampel Jumlah Data 

Jumlah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

 

136 

Jumlah perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan dan 

data yang lengkap untuk penelitian 

 

(80) 

Jumlah perusahaan yang tidak membagikan dividen pada 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

 

(30) 

Jumlah perusahaan yang tidak  melampirkan laporan 

keuangan dalam satuan rupiah 

 

(11) 

Jumlah sampel total dalam penelitian 

 

15 

   Sumber : Data IDX Statistik yang telah diolah 
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Berdasarkan kriteria pemilihan sampel perusahaan yang diunduh melalui 

website www.idx.co.id dan pencarian manual yang dilakukan oleh peneliti maka 

di peroleh perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel. 

Berikut merupakan daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dan telah 

memenuhi kriteria penelitian : 

                                   Tabel 3.2 

Daftar Nama – Nama Perusahaan yang terpilih sebagai Sampel Penelitian 

Kategori No Kode Nama Perusahaan 

Sektor Logam dan 

sejenisnya 

1 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

Sektor Kimia 2 EKAD EkadharmaInternationalTbk 

3 UNIC Unggul Indah cahaya Tbk 

Plastik & Kemasan 4 BRNA Berlina Tbk 

Otomotif dan 

Komponen 

5 AUTO  Astra Auto Part Tbk 

Makanan & 

Minuman 

6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 ULTJ Ultrajaya MilkIndustry 

andTradingCompanyTbk 

8 MYOR Mayora Indah tbk 

9 ICBP IndofoodCBPSuksesMakmurTbk 

10 ROTI NipponIndosariCorporindoTbk 

Sektor Pilp & Kertas 11 TKIM PabrikKertasTjiwiKimiaTbk 

Farmasi 12 KAEF Kimia Farma Tbk 

13 KLBF Kalbe Farma Tbk 

Kosmetik Dan 

barang keperluan 

Rumah tangga 

14 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

15 TCID Mandom Indonesia Tbk 

        Sumber : www.idx.co.idx 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.idx/
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      3.3       Variabel penelitian dan Defenisi Operasional 

      Variabel yang akan di teliti terdiri dari dua variable, yaitu variable 

dependen dan independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kebijakan dividen sedangkan variable independen nya adalah Pertumbuhan 

perusahaan,profitabilitas,good corporate dan leverage. 

a.   Variabel Dependen (Y) 

     Variabel dependen merupakan variable utama yang menjadi faktor 

yang berlaku dalam investigasi (Ghazali,2011:164). Variabel dependen 

dalam penelitian ini dalah kebijakan dividen. 

b.  Variabel independen (X) 

     Variabel independen adalah variable yang mempengaruhi variable 

dependen, baik secara positif atau negative (Ghazali,2011:164). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas, good corporate governance dan leverage. 

Dari Penjelasan Mengenai Definisi dan indikator pada setiap Variabel 

penelitian ini, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.3  Definisi,indikator dan skala dari variabel 

Varabel Defenisi Indikator Skala 

(X1) 

Pertumbuh

an 

Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan 

adalah skala besar 

kecilnya perusahaan 

ditentukan oleh total 

aset.baik tidaknya 

perusahaan merupakan 

salah satu faktor yang 

dapatdipertimbangkan 

investor dalam melakukan 

investasi(Safrida,2008) 

Growth= 
                       

            
 

Rasio 

(X2) 

Profitabiit

Profitabilitas 

merupakan kemampuan 

Return On Equity (ROE) = 

Laba Bersih   x  100 % 

Rasio 
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as perusahaan memperoleh 

labadalam 

hubungannyadengan 

penjualan,totalaset 

maupun modal 

sendiri(Suharli,2007) 

Total ekuitas  

(X3) good 

corporate 

governance 

GoodCorporateGovernan

ce adalah sebuah system 

yang mengaturdan 

mengendalikan 

perusahan dengan tujuan 

untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak 
tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder 

yang lain(Helen : 2010). 

Diproksi dengan jumlah 

Komisaris dan komisaris 

dependen 

Komisaris Independen :       

                           

                              
 

 

Rasio 

(X4) 

Leverage 
Leverage mencerminkan 

perusahaan dalam 

memenuhi seluruh 

kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh beberapa 

bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk 

membayar 

hutang(Wiagustini,2010:

76). 

DER =  

Total Utangx 100 % 

Total Ekuitas 

 

 

Dimana : 

DER =  Debt Equity Ratio 

Rasio 

(Y) 

Kebi

jaka

n 

Divi

den 

Kebijakan dividen 

merupakan pembagian 

laba kepada para 

pemegang saham 

perusahaan sebanding 

dengan jumlah saham 

yang dipegang oleh 

masing-masing 

pemilik(Handayani,2010) 

DPR (Dividen Payout 

Ratio) = DPS 

               EPS 

 

Dimana : 

DPS =Dividen Per Share 

EPS   =  Earning Per 

Share 

Rasio 

Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu 
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3.4     Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen. 

Dalam hal ini, catatan atau dokumen perusahaan yang di maksud adalah 

annual report dan laporan keuangan. 

3.5  Metode Analisis 

 Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

merupakan bentuk analisa data yang berupa angka-angka dan dengan 

menggunakan perhitungan statistic untuk menganalisis suatu hipotesis.  

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan, kemudian mengolahnya dan menyajikan nya dalam bentuk tabel, 

grafik, dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. 

      Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model 

analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 16, dan untuk 

mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variable 

independen terhadap variable dependen maka digunakan uji statistic 

diantaranya: 
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3.5.1      Statistik Deskriptif        

     Statistik deskriptif terdidri dari perhitungan mean, median, standar 

deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel. Analisis 

ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku 

data sampel tersebut (Ghozali,2011). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik harus memiliki ditribusi data normal atau 

mendekati normal dan bebas dari asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 

uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Setelah data 

berhasil dikumpulkan, sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik, dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi,variable 

terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi 

normal atau mendekati normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 
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lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasu ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada 

data runtut waktu (time series). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi  

ada tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin Watson. 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan 

menggunakan Durbin Watson adalah sebagai berikut (Ghozali,2011) 

                                         Tabel 3.4 

Dasar Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

 

 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0 <DW <dL 

dL ≤ DW ≤ dU 

4 – dL <DW < 4 

4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL 

dU<DW <4 –dU 

 

3.   Uji Multikulinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan yang kuat antara semua atau 

beberapa variable penjelas dalam model regresi yang digunakan. Pengujian 

multikoloniearitas bertujuan untuk mengethui apakah tiap-tiap variable bebas 

berhubungan secara linear. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variable independen. 

      Ada beberapa indikator untuk mendeteksi adanya gejala 

multikolinearitas,yaitu: Pengujian gejala multikoloniearitas dengan program 

SPSS dapat dilihat dari nilai tolerance value atau variance inflection factors. 

Tolerance mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak 
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dapat dijelaskan oleh variable independen lainnya.jadi tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi dan menunjukan adanya koloniearitas 

yang tinggi.Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali,2011). 

4.     Uji heteroskedastisitas       

     Uji heteroskedastisitas bertujuan mengui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain(Ghozali,2011). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah dengan melihat 

grafikplot antara nilaiprediksi variable dpenden dengan nilai residualnya. 

        3.5.3    Analisis Regresi Linear Berganda     

                  adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu  atau  lebih  variabel  independen,  dengan  tujuan  untuk  

mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.   Untuk  

mengetahui  pengaruh variabel  independen  terhadap  kebijakan dividen,  

maka  digunakan  alat  teknik  regresi  linier  berganda  yang dimasukkan  

variabel  independen  dan  dependen  kedalam  model persamaan regresi, 

sebagai berikut: 
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Pengaruh pertumbuhan perusahaan (growth),profitabilitas,good corporate 

governance (GCG) dan Leverage terhadap kebijakan dividen (DPR) dapat 

dirumuskan :  

DPR = α +β1Growth +β2ROE + β3GCG + β4DER+ ε  

Dimana:  

DPR                       = Dividend Payout Ratio  

    ROE                       = Return on Equity  

    Growth                   = Pertumbuhan Perusahaan  

    GCG                      = Good Corporate Governance  

    DER                      = Debt Equity Ratio 

    α                            = konstanta  

   β1, β2, β3, β4         = konstanta regresi  

   ε                             = error  

3.6         Pengujian Hipotesis 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen baik secara simultan maupun secara parsial mempengaruhi 

variabel dependen yang mana dilakukan dengan uji t (t – test) dan uji F (F – 

test) dengan tingkat signifikasi (α) 5% atau α = 0,05. 

 

3.6.1   Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t ini digunakan untuk menguji tingkat signifikasi pengaruh 

masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 
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parsial.Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat 

signifikan (α) dengan ketentuan : 

α < 5% :   a  diterima. Berarti variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

α > 5% :     ditolak. Berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.2    Uji F ( Uji Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen.dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah 

dengan melihat signifikasi (α) dengan ketentuan : 

α < 5% :     a  diterima. Berarti variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

α < 5% :  a   ditolak. Berarti variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Uji Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai R2 berada antara 0 dan 1. Nilai R2yang kecil bereti kemampuan variabel – 

variabel independen independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilai R2 yang mendekati 1 berarti variabel – variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen ( Ghozali,2011). 


