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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian 

ini termasuk dalam tipe penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel 

dengan variabel yang lain (Ulum dan Juanda 2016). Dalam penelitian ini 

menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage terhadap kebijakan dividen.

B. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengumpulan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria 

tertentu (Ulum dan Juanda 2016). Penelitian ini mengambil sampel dengan 

kriteria perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga 

tahun berturut-turut periode 2014-2016. Dengan demikian, pertimbangan atau 

kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah 

menyampaikan laporan keuangan secara rutin selama tiga tahun sesuai dengan 

periode penelitian yang diperlukan, yaitu 2014, 2015, dan 2016.
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2. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mempublikasi 

laporan tahunan secara rutin selama tiga tahun sesuai dengan periode 

penelitian yang diperlukan, yaitu 2014, 2015, dan 2016.

3. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara konsisten 

membagikan dividen kas selama 3 tahun penelitian yaitu 2014-2016.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Independen (X)

a. Ukuran Perusahaan (X1)

Ukuran perusahaan merupakan seberapa besar kekayaan perusahaan. Adapun 

dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total 

aset perusahaan (proxy Log of Total Asset). Total aset dipilih karena nilai aset 

lebih stabil daripada proksi ukuran perusahaan lain seperti nilai kapitalisasi pasar 

dan total penjualan. Sedangkan penggunaan logaritma natural bertujuan untuk 

mengurangi perbedaan ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan yang terlalu 

kecil sehingga data total aset akan terdistribusi normal dan memiliki standar error 

koefisien regresi minimal

b. Tingkat Profitabilitas (X2)

Tingkat profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, 

modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2011). Dalam penelitian ini variabel 

tingkat profitabilitas diukur dengan ROA. Adapun rumus dari ROA berikut ini:

Size = Ln (Total Aset)
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c. Likuiditas (X3)

Current Ratio (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih secara keseluruhan.

d. Leverage (X4)

Leverage dalam penelitian ini sebagai variabel independen. Leverage merupakan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya. Rasio leverage 

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dibiayai oleh liabilitas 

dengan kemampuan perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Dalam penelitian ini, leverage perusahaan akan diukur dengan rasio 

hutang terhadap total  aktiva (Total Debt to total assets Ratio). Dengan rumus 

sebagai berikut :

2. Variabel Dependen (Y)

a. Dividend Payout Ratio

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan sebagian dari laba bersih perusahaan 

yang dibagikan kepada para pemeang saham. Dividend Payout Ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut :

ROA = 
Laba Bersih

Total Aset

Current ratio = 
Aset Lancar

Liabilitas Lancar

DER = 
Total liabilitas

Total Ekuitas
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D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016). Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2014-2016 yang dipublikasikan di website perusahaan dan melalui 

website resmi BEI (www.idx.co.id).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik 

dokumentasi yaitu dengan cara mendownload data laporan keuangan yang 

diperoleh melalui website resmi dari masing-masing perusahaan perusahaan dan 

melalui website resmi BEI (www.idx.co.id).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan kualitatif dalam bentuk 

perhitungan, distribusi frekuensi (mean, median, varian, dan standar deviasi) 

(Ulum dan Juanda, 2016).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh size (X1), return on assets 

(X2), current ratio (X3), debt equity ratio (X4) terhadap dividend payout ratio 

(Y) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

Dividend Payout Ratio =
DPS

EPS
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian serta 

memperhatikan sifat-sifat data yang dikumpulkan, maka analisis data dalam 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang variabel-variabel penelitian yang diamati. Dalam penelitian 

ini variabel bebasnya yaitu size, return on assets, current ratio, debt equity 

ratio dan variabel terikatnya yaitu dividend payout ratio pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Ghozali, 2012).

2. Analisis Regresi Berganda

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2012:95) analisis regresi pada dasarnya 

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 ke dalam model 

persamaan regresi, sebagai berikut:

DPR = α0 + α1SIZE + α2ROA + α3CR + α4DER + ε

Keterangan :

DPR = Kebijakan Dividen

α0 = Konstanta

α1SIZE = Ukuran Perusahaan
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α2ROA = Profitabilitas

α3CR = Likuiditas

α4DER = Leverage

ε = Error term

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang 

baik. Untuk menghindari kesalahan dalam pengujian asumsi klasik maka jumlah 

sampel yang digunakan harus bebas dari bias (Ghozali, 2012: 160). Uji asumsi 

klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 

analisis statistik, yaitu:

1) Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
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penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2012:163):

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

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas.

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

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik akan menyesatkan apabila tidak berhati-hati 

secara visual terlihat normal, namun secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik 

lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis (Ghozali, 2012:164), yaitu:

H0: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal

Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan, probabilitas < 0,05 

maka Ha diterima dan H0 ditolak, sedangkan probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak 

dan H0 diterima.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012:105) menyatakan bahwa uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
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korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi dengan melihat nilai tolerance > 0,10 dan 

lawannya nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 berarti data tidak ada 

masalah multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada 

tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW 

Test).

Tabel 3.1

Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif Tanpa keputusan dl ≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi negatif Tanpa keputusan 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl

Tidak ada autokorelasi,positif 

maupun negatif

Tidak ditolak du < d < 4 – du

Sumber: (Ghozali, 2012:110)

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 
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varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas 

adalah kesamaan varians dari residual. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu melihat hasil output SPSS melalui grafik scatterplot 

antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID (Ghozali, 2012:139).

Dasar analisis:

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.

4. Uji Hipotesis

Langkah selanjutnya adalah teknik pengujian hipotesis yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap kebijakan dividen dengan Uji Statistik t.

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2012:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
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variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 akan meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena 

itu penelitian ini menggunakan Adjusted R2.

Dengan menggunakan nilai Adjusted R2, dapat dievaluasi model regresi 

mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai Adjusted R2 dapat naik maupun 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam 

kenyataan, nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapatkan nilai Adjusted R2 negatif, 

maka nilai Adjusted R2 dianggap bernilai nol (Ghozali, 2012:97-98).

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2012:98).

Pengambilan keputusan pada uji statistik F dan uji statistik t dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikannya pada taraf kepercayaan 0,05. Jika nilai 

signifikannya 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikannya < 0,05 maka 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.


