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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

III.1 Desain Penelitian

Penelitian dalam ilmu pengetahuan empiris bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan (Hadi,1991).

Pemiliahan dan penggunaan metode sangat menentukan keberhasilan suatu

penelitian, oleh karena itu penentuan metode yang dipakai haruslah tepat dan

sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian data kuantitatif. Data

kuantitatif yaitu data dalm bentuk angka-angka atau data kualitatif yang di

angkakan (Puji: 2012). Untuk menggambarkan hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini adalah seperti yang

terlihat pada gambar desain penelitian berikut :

Gambar III.1

Desain Penelitian

LABA AKUNTANSI (X1)

LABA TUNAI (X2)

ARUS KAS (X3)

DEVIDEN KAS (Y)

42
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X = Treatment yang diberikan variabel independen (Faktor-faktor Yang

mempengaruhi seperti :

XI = Laba akuntansi

X2 = laba tunai.

X3 = Arus kas

Y = Observasi yang diberikan variabel dependen (deviden kas)

Paradigma dari gambar di atas adalah bahwa variabel independen

mempengaruhi atau sebab terciptanya variabel dependen, sehingga menurut

tingkat eksplanasinya hubungan tersebut disebut penelitian komparatif atau

hubungan sebab-akibat.

III.2 Populasi dan sampel

Populasi adalah totalitas dari semua dari objek atau individu yang

karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti (Sugiono:2009). Dari

populasi diatas, kemudian dilakukan teknik pemilihan sampel. Menurut Sugiyono

(2009) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.

Populasi dari penelitian ini adalah pada perusahaan industry yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian in adalah Perusahaan Industri Dasar

dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana jumlahnya 59

perusahaan. Sampel penelitian ini berdasarkan purposive sampling. Menurut

Sugiyono (2009) metode purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini dengan menggunakan

beberapa kriteria sebagai berikut:
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Penyeleksian sample penelitian menggunakan teknik purposive sampling

dimana terdapat kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam penentuan sample

berdasarkan teknik purposive sampling antara lain:

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2009-2011.

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan pada tahun terakhir,

yaitu tahun 2009, 2010, 2011.

3. Perusahaan tersebut membayar dividen kas pada tahun 2009 sampai 2011

Berdasarkan metode purposive sampling diatas maka diperoleh sampel

sejumlah 15 perusahan. Proses pemilihan sampel pnelitian disajikan pada tabel

III.1 berikut ini :

Tabel III.1
Proses Pemilihan Sampel

No Kriteria Jumlah
1 Jumlah seluruh perusahaan

manufaktur yang terdaftar dibursa
efek   indonesia sektor indusri dasar
dan kimia.

59

2 Perusahan manufaktur sektor industri
dasar dan kimia yang tidak
menerbitkan laporan keuangan tahun
yang terdaftar di BEI tahun 2009-
2011

0

3 Perusahaan yang tidak memnagikan
deviden kas per 31 desember
berturut-turut dari tahun 2009-2011

44

Jumlah seluruh perusahaan yang
menjadi samoel penelitian

15

Di bawah ini adalah daftar sampel perusahaan pertambangan yang sesuai

dengan kriteria  berdasarkan teknik purposive sampling dapat dilihat pada table

III.2 .
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Tabel III.2.
Daftar Sampel Perusahaan

No Nama Perusahaan
1 Arwana Citramulia Tbk.
2 Asahimas Flat Glass Tbk
3 Berlina Tbk.
4 Budi Acid Jaya Tbk.
5 Chandra Asri Petrochemical Tbk.
6 Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
7 Fajar Surya Wisesa Tbk.
8 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
9 Japfa Comfeed Indonesia Tbk
10 Lion Metal Works Tbk.
11 Lionmesh Prima Tbk
12 Malindo Feedmill Tbk.
13 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
14 Semen Indonesia
15 Tembaga Mulia Semanan Tbk.

III.3 Definisi Operasional Variabel

III.3.1Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel respon atau konsekuen. Variabel

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam

penelitian ini variabel dependennya adalah deviden kas. Besarnya dividen kas

dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan pada bagian laporan perubahan

ekuitas tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pengaruh laba akuntansi dan laba tunai periode ini

terhadap nilai dividen kas yang dibagikan perusahaan. Dividen kas adalah dividen

yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam uang tunai.
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III.3.2Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian

ini variabel yang digunakan antara lain: laba akuntansi, laba tunai, da arus kas.

a. Laba Akuntansi

Laba akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba

bersih yang didapat selisih antara pendapatan yang operatif maupun tidak

dan seluruh biaya operatif maupun tidak. Di dalam laba akuntansi terdapat

berbagai komponen yaitu kombinasi beberapa pokok laba kotor, laba

usaha, laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak (Muqodim, 2005:131).

Sehingga dalam menentukan besarnya laba akuntansi investor

dapat melihat dari perhitungan laba setelah pajak. Alasan penggunaan laba

bersih sebagai variabel laba akuntansi dikeranakan laba bersih adalah laba

yang menunjukkan kinerja dan pertanggung jawaban manajemen. Laba

akuntansi adalah yang didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok

penjualan dan biaya-biaya operasi perusahaan.

Sehingga Laba akuntansi di hitung dengan rumus yang di

kembangkan Syamsul Hadi (2006 : 138 )

b. Laba tunai

Laba tunai adalah laba akuntansi setelah disesuaikan dengan

transaksi non akuntansi, seperti biaya penyusutan, biaya amortisasi,

pembelian kredit, penjualan kredit, utang gaji, utang bunga, utang pajak

Laba Akuntansi  =  Penjualan – ( HPP +biaya operasi perusahaan )



6

yang belum di bayar. Laba tunai merupakan arus kas dari aktivitas operasi

perusahaan. Laba tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba

akuntansi yang telahdisesuaikan dengan transaksi non kas. . Laba tunai

merupakan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan (Soemarso,

2005:44).

Fasilitas fisis atau biasa disebut aktiva operasional menghasilkan

pendapatan lebih banyak melalui penggunaan daripada melalui penjualan

kembali aktiva tersebut. Aktiva ini dapat dipandang sebagai kuantitas jasa

ekonomi potensial yang selama menghasilkan pendapatan ( Dyckman dkk,

1996 :590).  Fasilitas fisis memebri kontribusi jasa ke operasi berupa

kapasitas atau daya. Sehingga kapasitas fisis tersebut harus diserap

menjadi bagian cost produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan (

Suwardjono, 2005 : 437 ).

Dengan mengurangi pendapatan, laba akan berkurang sebesar

depresiasi dan amortisasi yang dibebankan. Depresiasi dan amortisaso

adalah biaya tidak tunai karenba depresiasi dan amortisasi tidak

memerlukan pengeluaran kas, karena dianaggap sebagai sumber dana

untuk menghitung sumber dana atau aliran kas masuk dengan cara

menambahkan kembali nilai depresiasi dan amortisasi ke laba akuntansi.

Sehingga Laba tunai dapat dihitung dengan rumus yang

dikembangkan oleh Syamsul Hadi ( 2006 : 138)

LllLaba tunai = Laba Akuntansi  + beban-beban non kas

+
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c. Arus Kas Pendanaan

Arus kas yang melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas

pemegang saham serta mencakup, perolehan kas dari kreditor dan

pembayaran kembali pinjaman, serta perolehan modal dari pemilik dan

pemberian tingkat pengembalian atas dan pengembalian dari investasinya.

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai

laporan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan, perusahaan untuk

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan

ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian

perolehannya. Menurut Kieso,et al (2007) laporan arus kas mempunyai

hubungan langsung terhadap pembagian deviden adalah laporan arus kas

dari aktifitas pendanaan, karena aktivitas pendanaan ini mencakup

peminjaman dan pelunasan pinjaman, investasi oleh pemilik dan distribusi

kepada pemilik.

Dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan

karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Secara teori,

semakin tinggi arus kas pendanaan maka semakin tinggi kepercayaan

investor terhadap perusahaan tersebut sebaliknya semakin rendah arus kas

pendanaan makasemakin rendah kepercayaan invertor terhadap perusahaan

tersebut.
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Sehingga arus kas pendanaan dapat dihitung dengan rumus :

III.4 Jenis dan Sumber data

III.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

yaitu data yang di peroleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

III.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan

Industri Dasar & Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan

website masing-masing perusahaan. Data tersebut berupa laporan keuangan

tahunan yang didapat dari Indonesian Capital Market Directory yang menjadi

sampel dari tahun 2009-2011 dan www. Idx.com.

III.5 Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka yang dilakukan dengan cara megumpulkan buku- buku

literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dengan tujuan untu

mendapatkan landasan teori dan teknik analisis dalam memecahhkan

masalah.

b. Pengumpulan dan pencatatan seluruh data penelitian yang telah

dikumpulkan untuk diolah, kemudian akan dianalisis untuk memperoleh

jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Data dalam

CFP = CFP MASUK – CFP
KELUAR
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penelitian ini diperoleh dari media internet dengan mendownload melalui

situs perusahaan yang menadi obek penelitian dan www. Idx.com.

III.6 Teknik Analisis Data

III.6.1 Analisis Deskriftif

Menurut Imam Ghozali (2006) Analisis deskriftif dalam penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari

rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum. Bagian ini akan

menggambarkan perolehan seuruh data (variabel) yang digunakan dengan

menjabarkan pergerakan variabel pada periode yang menjadi pengamatan.

III.6.2 Uji Normalitas

Menurut  Priyatno (2010) uji normalitas data ini digunakan untuk

mnegetahui apapkah polulasi data berdistribusi secara normal atau tidak. Jika

analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus

dipenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak

berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau

ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik.

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat

uji statistik normal probability plot. Jika residual berada pada garis diagonal atau

mendekati berarti residual tersdebut berdistribusi normal. Namun jika residual

terletak menyebar menjauhi garis diagonal berarti data tersebut tidak berdistribusi

dengan normal. Salah satu alat uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji
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normalitas data residual adalah dengan uji statistik non parametrik One Sampel

Kolmogorov-Smirnov ( K-S). Uji K-S ini di lakukan dengan membuat hipotesis :

H0 =data residual berdistribusi normal

HA=Data residual tidak berdistribusi normal

Pedoman pengambilan keputusan uji statistik non parametrik One Sampel

kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah :

1. Nilai Sig atau signifikan atau nilai probabilitas < 0,05. Distribusi adalah

tidak normal.

2. Nilai Sig atau nilai probabilitas > 0,05. Distribusi adalah normal.

Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan mempehatikan penyebaran

titik pada normal P plot of regression standizzed variabel independen, dimana

syaratnya adalah:

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi

data normal atau mendekati normal

III.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakh estimasi regresi

dalam statistik  terbebas dari bias asumsi-asumsi klasik sehingga hasil regresi

yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat



11

dipergunakan sebagai dasar pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan.

Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

III.6.3.1 Uji Multikolinieritas

Menurut  Priyatno (2010) Uji Mutikolinieritas digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan Asumsi Klasik Multikolinieritas,

yaitu adanya hubungan liniear antar variabel independen dalam model regresi.

Ada beberapa metode penguian yang dapat digunakan, salah satunya adalah

melihat besaran dari Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Suatu model

regresi yang bebas multikolinieraitas mempunyai nilai VIF < 10 dan mempunyai

angka tolerance mendekati 1, yaitu :

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikol di dalam model regresi

adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF),

yaitu:

a. Jika nilai tolerance< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka dapat

diartikan bahwa terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

b. Jika nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak terdapat

gangguan multikolienaritas pada penelitian tersebut.

III.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas (hetero) bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat
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tetap, maka hal ini disebut dengan homokedastisitas. Jika varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat berubah-ubah, maka hal ini disebut

dengan heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang homokedastisitas (atau tidak

terjadi heterokedastisitas). Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot.

III.6.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti ada

masalah autokorelasi.

III.6.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis ini di uji dengan menggunakan analisis Regresi Data Panel.

Dengan bantuan program computer SPSS Versi 17.0.  Persamaan ini merupakan

gabunga dari data Time series (antar waktu) dan data Cross Section (antar

individu / ruang ). Regresi data panel dalam penelitian ini mneggunakan asumsi

yang paling sederhana dengan mengabaikan dimensi waktu dan ruang . Persamaa

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh abtara satu variabel atau beberapa

variabel terhadap satu variabel dengan persamaan sebagai berikut:

Y it = + + + +
Dimana:

Y = Dividen kas
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a = konstanta

= koefisien regresi

X1 = Laba Akuntansi

X2 = Laba tunai

X3 = Arus Kas

e = Error

III.6.4.1 Uji –t

Menurut Priyatno ( 2010) Uji-t dilakukan untuk mengetahuib pakah

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

Signifikan berarti pengaruh yang terjadi berlaku. Dimana kriteria pengujian uji- t

ini adalh membandingkan antara t- hitung dengan tingkat t tabel, sehingga Ha

akan diterima apabila nilai t hitung > t tabel. Priyatno ( 2010 ) menjelaskan lebih

lanjut, bahwa apabila tingkat sig-t secara statistik nilai t< a= 5%. Maka hipotesis

penelitian di dukung, artinya secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila tigkat signifikan

secara statistik nilai t>a=5%, maka hipotesis penelitian tidak di dukung, artinya

secara parsial variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel terikat.

Untuk menentukan uji ttabel, ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan

derajat kebebasan df = (N-k) dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah

jumlah variabel intersep dengan kriteria uji adalah :

Jika thitung>ttabel, (α, N-k), maka Ho ditolak.

Jika thitung<ttabel (α, N-k), maka Ho diterima.
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Dengan demikian, hipotesis diajukan untuk uji-t adalah sebagi berikut:

H01: Laba akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap deviden

kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011.

Ha1: Laba akuntansi berpengaruh terhadap deviden kas pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011. .

H02: Laba tunai tidak berpengaruh terhadap deviden kas pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011.

Ha2: Laba tunai berpengaruh terhadap deviden kas pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011.

H03: Arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap deviden kas pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011.

Ha3: Arus kas berpengaruh terhadap deviden kas pada perusahaan manufaktur

sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2009-2011.

III.6.4.2 Uji Determinasi (R
2
)

Menurut Ghozali (2006), iuji determinasi digunakan untuk mengetahui

persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap

variabel dependen. Koefesien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi
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variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi

variabel dependen.

Dimana kriteria pengujian determinasi ini adalah jika R
2

sama dengan 0,

maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan

variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R
2
, sama dengn

1 maka persentase sumbangan pengaruh diberikan variabel independen yang

digunakan dalam penelitian menjelaskan 100 % variasi variabel.


