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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Data perusahaan Manufaktur 

tersebut dapat diakses melalui alamat website www.idx.co.id. 

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif 

yaitu penelitian yang menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Metode 

penelitian kuantitatif  merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya 

adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 

pembuatan desain penelitiannya. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel 

atau lebih.  

3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

Manufaktur yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 

tahun 2013-2015. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang tidak acak 

yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria 

pemilihan sampel pada penelitian ini sebagai berikut :  

1) Perusahaan Manufaktur yang melaporkan keuangan atau laporan tahunan 

secara berturut-turut setiap tahunnya selama periode 2013-2015. 

2) Melaporkan Laporan keuangan atau laporan tahunan dengan mata uang satuan 

rupiah (Rp). 

3) Perusahaan Manufaktur yang mengalami Laba Positif selama periode 2013-

2015. 

http://www.idx.co.id/
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4) Perusahaan Manufaktur yang membagikan dividennya secara berturut-turut 

setiap tahunnya selama periode 2013-2015.  

Dari proses pemilihan sampel secara Purposive sampling sebanyak 26 

perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. Berikut disajikan perhitungan 

mengenai jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Keterangan Jumlah 

1. Populasi penelitian perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015 

2. Tidak melaporkan Laporan Keuangan atau 

Laporan Tahunan berturut-turut selama periode 

2013-2015 

3. Melaporkan Laporan keuangan atau laporan 

tahunan dengan mata uang asing  

4. Mengalami kerugian selama periode tahun 2013-

2015. 

5. Tidak membagikan deviden secara berurutan 

selama periode 2013-2015 

Jumlah sampel perusahaan 

144 

  

(19) 

 

 

(17) 

 

(50) 

 

(32) 

 

26 

Jumlah pengamatan 26 x 3 = 78 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.4.1. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah kebijakan 

dividen, likuiditas, leverage dan profitabilitas. Variabel indepeden tersebut dapat 

mempengaruhi variabel dependen. 
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3.4.2. Definisi Operasional  

a. Kebijakan Dividen (X1) 

Kebijakan dividen perusahaan dapat dilihat dari nilai Dividen Payout Ratio 

(DPR). DPR menunjukkan rasio dividen yang dibagikan perusahaan dengan laba 

bersih yang dihasilkan perusahaan. Secara matematis rumus untuk menghitung 

DPR adalah sebagai berikut : 

 

𝑫𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒚𝒐𝒖𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐃𝐏𝐑) =
𝐃𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 (𝐃𝐏𝐒)

𝐄𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 (𝐄𝐏𝐒)
 

 

 

b. Likuiditas (X2) 

Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek. Salah satu rasio yang sering digunakan dalam 

menghitung tingkat likuiditas yaitu rasio lancar (Current Ratio). Rasio lancar 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya.  Adapun rumus current ratio (CR) adalah: 

 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐂𝐑) =
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 

c. Leverage  (X3) 

Leverage atau solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan 

tersebut likuidasi pada suatu waktu. Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik 

perusahaan. Berikut rumus Debt to Equity Ratio : 

 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐃𝐄𝐑) =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
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d. Profitabilitas (X4) 

Pada penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan menggunakan 

return on equity (ROE). ROE merupakan ukuran profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham tertentu. Adapun rumus Return On Equity (ROE) : 

 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 (𝐑𝐎𝐄) =
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒙

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 

 

 

e. Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumberdayanya. Nilai Perusahaan dapat 

dilihat dengan menghitung PER (Price Earning Ratio). Rumus yang dapat 

digunakan adalah : 

 

𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆 𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐏𝐄𝐑) =
𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 (𝐄𝐏𝐒)
 

 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif, yaitu data 

penelitian yang berupa angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

namun melalui media perantara. Dalam penelitian ini termasuk dalam data 

sekunder eksternal karena penulis memperoleh data dari data yang sudah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan www.sahamok.com  

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa dokumentasi yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat, mencatat, menganalisis, 

dan mengevaluasi data sekunder yang diperoleh dari perusahaan Manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur dan Laporan Tahunan perusahaan dari 

tahun 2013-2015 yang penulis dapat dari website Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) dan www.sahamok.com.  

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 

Linier Berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

dengan data penelitian yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

Manufaktur dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian 

ini menggunakan 4 variabel independen yaitu kebijakan dividen, likuiditas, 

leverage dan profitabilitas. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu nilai 

perusahaan. Adapun persamaan regresi linier digambarkan sebagai berikut : 

Y = α + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + e 

Keterangan : 

Y = Nilai perusahaan diukur dengan PER 

α = Konstanta 

X1  = Kebijakan Deviden dengan DPR 

X2  = Likuiditas dengan CR 

X3  = Leverage dengan DER 

X4  = Profitabilitas dengan ROE 

e  = Error Term, yaitu tingkat kesalahan perhitungan dalam penelitian 

 

Sebelum memasukkan ke dalam rumus persamaan regresi linier berganda 

diatas, maka data penelitian harus diuji dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pengujian Deskriptif 

Pengujian deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum tentang 

sampel. Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data 

penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus dll. 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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2. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : 

a. uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolomogrov-Smirnov 

dengan α = 0,05 (5%). 

b. uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu, apakah kesalahan 

(errors) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode 

lainnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah mengalami autokorelasi 

adalah dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). 

c. uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam model 

regresi linear ganda terdapat korelasi antar variabel. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari 

beberapa hal, antara lain (Ghozali, 2013::105): 

1. Jika antar variabel independen ada kolerasi yang cukup tinggi 

umumnya diatas 0,09, maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. 

2. Salah satu cara untuk menguji multikolinearitas adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila 

nilai tolerance <0,1 atau nilai VIF>10, terjadi multikolinearitas. Jika 

nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF<10, tidak terjadi multikolinearitas. 

d. uji heterokedasitas 

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang 
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harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser 

mendeteksi adanya heterokedasitas dari tingkat signifikansi. Jika tingkat 

signifikansi berada diatas 0,05 berarti tidak terjadi heterokedasitas dan 

bila berada dibawah 0,05 berarti terjadi gejala heterokedasitas. Selain 

uji Glejser juga menggunakan Scatter Plot untuk melihat penyebaran 

titik heterokedasitas pada penelitian ini. 

3. Uji Hipotesis 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kebijakan dividen, 

likuiditas, profitabilitas dan leverage. Sedangkan variabel dependennya adalan 

Nilai Perusahaan. 

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel kebijakan dividen (DPR), likuiditas 

(CR), leverage (DER) dan profitabilitas (ROE) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PER). Tingkat signifikan 

menggunakan 0,05 (α = 5%). 

b. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)  

Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) digunakan untuk 

mengetahui apakah antara variabel kebijakan dividen (DPR), likuiditas 

(CR), leverage (DER) dan profitabilitas (ROE) secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan (PER). Tingkat 

signifikan menggunakan 0,05 (α = 5%). 

c. Analisis Determinasi (R2) 

Analisis Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh antara variabel kebijakan dividen (DPR), likuiditas 

(CR), leverage (DER) dan profitabilitas (ROE) secara serentak terhadap 

nilai perusahaan (PER). 

 

  

 


