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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu perusahaan Property dan 

Real Estate yang terdaftar di BEI tahun  2012 sampai 2014. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan bersifat 

asosiatif, yaitu mengukur variabel penelitian dengan mean, nilai minimum, 

maksimum, dan standar deviasi setiap variabel.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang menjadi pusat 

objek penelitian (Supomo dan Indrianto,2002). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang sudah mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2012 sampai 

2014 sebanyak 44 perusahaan. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai 2014 sebanyak 17 

perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai 2014 yang menerbitkan laporan 

keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember.  

2. Perusahaan yang membagikan dividen tiga tahun berturut – turut selama 

tahun 2012 sampai 2014. 

 



26 
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan Property dan Real Estate di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2014. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka teknik 

perolehan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Laporan keuangan 

perusahaan diperoleh dari akses website Bursa Efek Indonesia melalui 

www.idx.co.id . 

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen, 

variabel independen dan variabel kontrol. 

Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen (Sugiyono,2011). Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah nilai perusahaan. 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan suatu ukuran yang penting bagi para investor 

dalam berinvestasi. Karena nilai perusahaan diakui sebagai metode penilaian yang 

baik, serta mencakup keseluruhan perusahaan termasuk dalam memperkirakan nilai 

saham dimasa yang akan datang dan menentukan besamya modal dalam saham. 

Proxy dari nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan Tobin’s Q , dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

MVS :  Jumlah saham beredar x harga saham penutupan 

DEBT : Total utang – (persediaan + kas + piutang) 

TA : nilai buku dari total aset perusahaan 

Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain (Sugiyono,2011). Penelitian ini menggunakan variabel leverage, 

profitabilitas dan kebijakan dividen sebagai variabel independen. 

Leverage 

Leverage perusahaan diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Adapun 

rasio yang menunjukkan komposisi leverage dalam penelitian ini menggunakan 

Debt to Asset Ratio (DAR). DAR menunjukkan banyaknya utang yang digunakan 

perusahaan untuk membiayai seluruh aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio 

DAR maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, namun risiko keuangan juga 

semakin tinggi. Oleh sebab itu perusahaan harus bisa mengatur keseimbangan 

antara manfaat dan pengorbanan dalam kaitannya dengan utang (Barasa, 2009). 

DAR dihitung dengan rumus : 

DAR =  Total utang 
Total aset 

Profitabilitas 

Menggunakan Return On Asset (ROA) yang merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

MVS + DEBT / TA 
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memanfaatkan total asset yang dimilikinya. Dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

ROA = Laba bersih setelah pajak 

Total asset 

Kebijakan Dividen 

Proxy dari kebijakan dividen yang dipilih untuk penelitian ini adalah 

Dividend Payout Ratio (DPR), dengan alasan bahwa, DPR lebih dapat 

menggambarkan perilaku oportunistik manajerial yaitu dengan melihat berapa 

besar keuntungan yang dibagikan kepada shareholders sebagai dividen dan berapa 

yang disimpan di perusahaan. Rumus dividend payout ratio adalah sebagai berikut: 

DPR = Dividen per lembar saham  

Laba per lembar saham 

  

 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol 

hubungan kausal agar mendapatkan model empiris yang lebih baik. Variabel 

kontrol didefinisikan sebagai variabel yang variabelnya dikontrol oleh peneliti 

untuk menetralisasi pengaruhnya, jika tidak dikontrol variabel tersebut akan 

mempengaruhi gejala yang sedang dikaji. 

Mengontrol variabel mempunyai arti peneliti melakukan pengendalian 

sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menghilangkan pengaruh variabel tersebut 

agar tidak mempengaruhi proses pengukuran pengaruh variabel-variabel yang 
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diteliti. Tujuan mengontrol variabel adalah untuk menghilangkan bias yang 

kemungkinan akan muncul karena pengaruh variabel tersebut yang tidak 

dikehendaki oleh peneliti (Sarwono, 2006). Teknik untuk mengontrol variabel 

menurut Sarwono (2006) dapat dilakukan dengan cara membuat kelompok 

pengendali (Control Group), dengan adanya kelompok pengendali maka peneliti 

akan dapat mengontrol kemungkinan munculnya faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses penilaian yang valid terhadap efek kondisi perlakuan yang 

dikenakan pada kelompok atau objek yang sedang diteliti. 

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, karena 

perusahaan pada penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

merupakan perusahaan dengan ukuran besar yang mempunyai aset tinggi. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan melihat total aset perusahaan. 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dinilai dengan log of total assets. 

Log Of Total Assets ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara 

ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, 

maka nilai total aset dibentuk menjadi logaritma natural, konversi kebentuk 

logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data total aset terdistribusi normal. 

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari total aset. 

Firm Size : Ln (Total assets) 

G. Teknik Analisis Data 
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Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear 

berganda untuk pengujian hipotesis. Analisis regresi linier berganda adalah analisis  

yang digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun 

parsial. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan bantuan 

program SPSS for windows dengan harapan hasil statistika lebih akurat dan dapat 

diambil kesimpulan sesuai dengan penghitungan.  

1. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan statistic deskriptif, analisis ini digunakan untuk 

memberikan gambaran secara umum dalam penelitian.Deskripsi yang diberikan 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah metode numeric 

yang berfungsi untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang 

terdapat dalam data dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang 

diinginkan (Ghozali, 2011). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya 

untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data 

yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta 

heterokedistisitas. Menurut Ghozali (2011) uji asumsi klasik yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. Uji 

normalitas digunakan untuk menguji distribusi residual apakah mengikuti atau 

mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah berdistribusi normal (tidak 

menceng kekiri dan kekanan). Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan 

Kolmogorov Smirnov Test. Jika probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Jika probabilitas data < 0,05 dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan regresi berganda 

maka dilakukan uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kejadian yang 

menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas (X) yang 

berarti. Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Jika 

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

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu observasi yang lain. Apabila varians dari 

residual satu observasi ke observasi yang lain tetap disebut homokedastisitas. 

Sedangkan apabila varians dari residual satu observasi ke observasi lain berbeda 

maka disebut heterokedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota sampel atau data 

pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu sehingga satu data dipengaruhi oleh 

data sebelumnya. Autokorelasi muncul pada regresi yang mengatakan data berskala 

atau time series. Ada beberapa model pengujian yang bisa digunakan untuk 
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mendekati autokorelasi. Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi yang banyak digunakan adalah model Durbin-Watson. Jika nilai DW 

test sudah ada, maka nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95%. Jika nilai dW < dL dan dU  serta dW > 4-dU maka terjadi 

autokorelasi. Jika nilai dW > dL dan dU serta dW < 4-dU maka tidak terjadi 

autokorelasi. 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan variabel independen dan dependen, maka dapat disusun 

persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e  

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol sebagai perbandingan, 

maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Y = a +b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

Keterangan:  

Y    : Tobin’s Q 

a    : Konstanta  

X1    : Leverage 

X2    : Profitabilitas  

X3   : Kebijakan Dividen 

X4   : Ukuran Perusahaan 

b   : Koefisien Regresi 

e   : Standar error 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 
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Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

nilai variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam uji F kesimpulan yang diambil 

adalah dengan melihat signifikansi (α) dan perbandingan antara F hitung dan F tabel 

dengan ketentuan.  

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011).  Pengujian secara parsial ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. 

5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent (Ghozali, 2011). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. 


