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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitiab kasus yang berarti mengadakan 

suatu penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Arikunto; 2002:9). 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Variable terikat (Y) pada penelitian ini 

adalah kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Pasar 

Modal Indonesia. Gitosudarmo dan Basri (2002: 232) menyebutkan kebijakan 

dividen atau dividen payout ratio (DPR) adalah perbandingan antara dividen 

yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasa disajikan 

dalam bentuk presentase. Semakin tinggi DPR akan menguntungkan investor 

tetapi dari pihak internal perusahaan akan memperkecil laba ditahan. 

Sedangkan Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah faktor-

faktor fundamental, yaitu: 

1. Likuiditas (  ). 

Current Ratio (CR) merupakan salah satu dari rasio likuiditas, 

Current Ratio (CR) mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar (Hery: 2016;142). 

Rumus yang digunakan untuk pengukuran adalah sebagai berikut: 

   
            

                
 

2. Biaya Pengeluaran Saham Baru (  ) 

Apabila perusahaan menerbitkan saham baru, maka perusahaan 

harus mengeluarkan biaya emisi, sementara untuk dana yang berasal dari 

laba ditahan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya emisis. Rumus 



18 
 

yang digunakan untuk mengukur biaya modal laba ditahan adalah sebagai 

berikut: 

   
  

  
   

Keterangan: 

    : biaya modal laba ditahan 

    : dividen pada tahun pertama 

    : nilai saham biasa perusahaan 

3. Stabilitas Keuntungan dan Kebangkrutan (  ). 

Rasio stabilitas keuntungan dan kebangrutan ini adalah Margin 

Laba Bersih (Net Profit Margi/NPM). Marjin laba bersih (NPM) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase 

laba bersih atas penjualan bersih. Hery (2016:199) menyebutkan semakin 

tinggi marjin laba bersih (NPM) berarti semakin tinggi pula laba bersih 

yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena tinggi laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah 

marjin laba bersih (NPM) berarti semakin rendah pula laba bersih yang 

dihasilkan dari penjualan bersih. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. 

Rumus yang digunakan untuk pengukuran adalah sebagai berikut: 

    
                       

         
 

4. Biaya Transaksi dan Kebutuhan Modal (  ). 

Indikator yang digunakan adalah rasio utang terhadap ekuitas (debt  

to equity ratio/ DER). (Hery: 2016; 168) Besarnya perhitungan rasio ini 

menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang yang dapat dijamin 

dengan ekuitas saham. Semakin tinggi debt to equity ratio berarti semakin 

kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang.  

Rumus yang digunakan untuk pengukuran adalah sebagai berikut: 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah data kuantitatif berbentuk angka-angka yang 

dikumpulkan dalam penelitian, diolah dengan rumus-rumus statistic yang 

sudah ada, baik secara manual maupun dengan menggunakan jasa komputer. 

(Arikunto; 2002:213).  

Sumber data adalah data sekunder yang meliputi data keuangan pada 

periode 2012-2016, yang diperoleh dari Indonesia stock Exchange (Bursa efek 

Indonesia). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari catatan atau dokumen yang telah ada atau data yang sudah 

dipublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait, yaitu Bursa Efek Indonesia 

yang dapat dilihat pada website www.idx.co.id. 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri manufaktur dipilih 

karena hasil penelitian akan lebih relevan dan kuat apabila dilakukan pada 

jenis atau kelompok yang sama (homogeneous) (Kusuma, 2006). Selain itu, 

sektor manufaktur merupakan sektor industri yang paling banyak membagikan 

dividen kepada para pemegang sahamnya, sehingga diharapkan dengan 

dipilihnya sektor ini dapat diperoleh jumlah sampel penelitian yang lebih 

besar.  

Pengambilan sampel terfokus pada sektor industri barang dan 

konsumsi, karena data yang didapatkan lebih mudah untuk dicari. Penulis 

mengambil 10 sampel perusahaan dari dari total 40 perusahaan manufaktur 

pada sector industri barang dan konsumsi yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive 

sampling yaitu sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang diambil 

http://www.idx.co.id/
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dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut 

representative atau mewakili populasi. pemilihan anggota sampel dengan 

mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang dipilih memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015

2. Perusahaan termasuk dalam industri manufaktur

3. Perusahaan membagikan dividen pada periode 2011-2015

4. Perusahaan memiliki aset dan pertumbuhan laba positif

5. Perusahaan termasuk dalam sektor barang industri dan konsumsi

F. Teknik Analisis

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda yang memiliki variabel bebas lebih dari satu 

variabel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah likuiditas (CR), biaya pengeluaran saham baru (  ), stabilitas 

keuntungan dankerugian (NPM), dan biaya transaksi dan kebutuhan modal 

(DER), sedangkan variabel terikatnya adalah kebijakan dividen (DPR). 

Adapun tahap-tahap yangdilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data

Menyusun data yang telah diperoleh agar dapat mempermudah dalam

menghitung variabel terikat DPR serta Variabel bebas, yaitu CR,   ,

NPM, dan DER yang dianalisis dalam Ms. Excel.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan bahwa keseluruhan 

variabel yang dimiliki dalam penelitian ini berdistribusi secara normal, uji 

normalitas dilakukan menggunakan program SPSS. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila asymp sig (2-tailed) > dari 0.05 maka data 

tersebut dikatakan normal. Selain itu apabila asymp sig (2-tailed) < 0.05 

maka data dikatakan tidak normal. Selain itu uji normalitas juga dapat 
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dilihat dengan metode scatterplots. Syarat menggunakan metode 

scatterplot adalah, apabila data menyebar garis diagonal dengan range 

yang relatif sama dan tidak membentuk garis vertical, horizontal, 

trubulance, maka dikatan data telah berdistribusi normal. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

                           

Dimana: 

Y = Kebijakan Dividen (DPR) 

a = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi Likuiditas (CR) 

β2 = Koefisien regresi Biaya Pengeluaran Saham Baru (    

β3 = Koefisien regresi Nilai Keuntungan dan Kebagkrutan (NPM) 

β4 = Koefisien regresi Biaya Transaksi dan Kebutuhan Modal (DER) 

X1 = Likuiditas (CR) 

X2 = Biaya Pengeluaran Saham Baru (DER) 

X3 = Nilai Keuntungan dan Kebangkrutan (  ) 

X4 = Biaya Transaksi dan Kebutuhan Modal (DER) 

e = Standart eror 

Mengetahui seberapa besar pengaruh prediksi variable bebas 

terhadap variable terikat. Rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut (Gujarati; 1999:99): 

     ∑      ∑      ∑      ∑    

  

Dimana: 

     = Koefisien Determinasi 

 K = Jumlah variable yang diamati 

 Adjusted =   =     

 
    

   sama dengan 1, berarti bahwa garis regresi yang dicocokkan 

menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. sebaliknya, kalau    sama 

dengan 0, model tadi tidak menjelaska sedikitpun variasi dalam Y. 
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kecocokan model dikatakan lebih baik kalau    semakin dekat dengan 1 

(Gujarati, 1999:99). 

4. Uji Autokorelasi 

           Uji Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara 

serangkaian pengamatan pada waktu dan ruang yang dimiliki oleh data 

dengan data yang lainnya. Uji autokorelasi harus dilakukan pada data time 

series atau data yang memiliki runtutan waktu yang berbeda, apabila nilai 

korelasi dipengaruhi oleh nilai korelasi sebelumnya maka bisa terjadi 

autokorelasi.  

Metode ini dapat dilihat dari uji statistic Durbin-Warson t-test, 

ketentuan yang dimiliki adalah, nilai yang dimiliki pada Durbin-Watson 

antara 1.5 s/d 2.5 maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Namum apabila 

nilai mendekati 0 maka akan terindikasi autokorelasi positif, sedangkan 

apabila nilai mendekati 4 maka terindikasi autokorelasi negatif 

5. Uji Multikolerasi 

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui keadaan variable 

independent, apakah variable tersebut dinyatakan sebagai kombinasi linier 

dari variable yang lainnya. Metode pada uji multikolineritas dilakukan 

dengan melihat angka pada VIF (variance inflation factor), 

multikolineritas tidak terjadi apabila nilai VIF 0,1 < VIF < 10, tetapi 

apabila nilai VIF < 0.01 atau VIF  > 10 maka dinyatakan terjadi 

multikolineritas dan dianggap sebagai multikolineritas yang berbahaya. 

6. Uji Heterokedatisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan akurat, juga 

mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam 

mengestimasi parameter (koefisien) regresi akan terganggu. 

7. Uji Hipotesis 



23 
 

a. Uji Hipotesis 1 (Uji F) 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan linier antara variable terikat (Y) dengan variable bebas 

               . Hipotesis yang digunakan adalah: 

                

Model regresi linier bergana tidak signifikan atau dengan kata 

lain tidak ada hubungan linier antara variable bebas terhadap variable 

terikat. 

 

        

Model regresi linier berganda signifikan atau dengan kata lain 

ada hubungan linier antara variable bebas terhadap variable terikat. 

  Keterangan: 

  F = Nilai hitung 

     = Koefisien determinasi 

  n = Jumlah sampel 

  K = Jumlah variable 

Uji        digunakan taraf signifikan sebesar   (0,05) dan 

derajat kebebasan df = (k) dan (n – k-1). 

Apabila                maka secara bersama-sama ada 

pengaruh variable bebas terhadap variable terikat pada tingkat 

signifikasi tertentu. Apabila                maka secara bersama-

sama tidak ada pengaruh antara variable bebas dengan variable terika 

pada signifikan tertentu. 

b. Uji Hipotesis 2 (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial 

dari variable bebas terhadap variable terikat, dimana hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

       , tidak ada hubungan antara variable bebas dengan variable 

terikat 
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       , ada hubungan linier antara variable bebas dengan variable 

terikat. 

       ,ada hubungan linier antara variabel bebas dengan terikat. 

       ,ada hubungan linier antara variabel bebas dengan terikat. 

 

        
  

      
 

Dimana: 

         = Koefisien         

    = Koefisien regresi 

       = Standar eror untuk koefisien regresi 

 

  ditolak bila                               , artinya terdapat 

pengarh signifikan dari variable bebas secara parsial terhadap variable 

terikat. 

   diterima apabila                               , artinya tidak 

terdapat pengaruh siginifikan dari variable bebas secara parsial 

terhadap variable terikat. 

Menguji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa diantara 

faktor Likuiditas, Pengendalian, Stabilitas Keuntungan dan 

Kebangkrutan, dan Biaya Transaksi dan Kebutuhan Modal yang 

berpengaruh paling dominan terhadap kebijakan dividen dapat 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS untuk menyatakan 

variable yang dominan dalam mempengaruhi variable terikatnya 

indikator        dimana hipotesis yang digunakan: 

Jika               , maka hipotesis kedua diterima. 

Jika               , maka hipotesis kedua ditolak. 

 

 

 


