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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor barang konsumsi 

di Indonesia yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 

– 2014.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk asosiatif, penelitian asosiatif adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan satu variabel yaitu variabel 

independen apakah ada pengaruh terhadap variabel lain dalam hal ini variabel 

dependen (Ghozali, 2006:19). 

C. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

1. Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini diukur menggunakan Dividend Payout 

Ratio (DPR). DPR menghubungkan antara dividen yang dibayarkan dengan laba 

dari perusahaan. DPR dipilih karena rasio ini melihat besarnya bagian pendapatan 

yang dibayarkan kepada investor. 
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b. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur menggunakan Debt Equity 

Ratio (DER). DER merupakan rasio yang menggunakan hutang dan modal untuk 

mengukur besarnya rasio. Alasan digunakannya Debt Equity Ratio (DER) karena 

rasio ini menggambarkan besarnya sumber pendanaan perusahaan yang berasal 

dari hutang  dibandingkan jumlah ekuitas. Rasio ini dihitung dengan rumus : 

     
            

                      
 

c. Profitabilitas 

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan Return On Aset 

(ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. ROA 

dipilih karena menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang diperoleh 

perusahaan dari aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ROA dinyatakan sebagai 

berikut: 

     
                  

          
 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata – rata tingkat penjualan, 

dan rata – rata total aset. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur 

menggunakan logaritma natural (Ln) untuk memperkecil jarak skala antar 

variabel.  
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan diukur menggunakan price to book value ratio (PBV), yaitu rasio yang 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham pada suatu 

perusahaan. Semakin tinggi rasio PBV (diatas 1) maka semakin bagus prospek 

perusahaan tersebut. Cara untuk mengukurnya dengan membandingkan harga 

pasar saham akhir tahun dengan nilai buku perusahaan. Adapun rasio price to 

book value dihitung dengan rumus : 

     
                     

                    
 

Nilai buku per saham dihitung dengan rumus : 

                      
                      

                    
 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek (satuan – satuan/individu - 

individu) yang karakteristiknya akan diduga (Ghozali, 2006 : 21). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2012 – 2014. 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode 

purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan cara untuk 

menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti. 

Kriteria dalam penelitian ini antara lain:  

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 – 

2014. 



24 
 

 
 

2. Perusahaan sektor barang konsumsi di BEI yang mempublikasikan laporan 

keuangan pada periode 2012 – 2014. 

3. Perusahaan sektor barang konsumsi di BEI yang tidak mengalami kerugian 

selama tahun 2012 – 2014. 

4. Perusahaan sektor barang konsumsi di BEI yang secara berturut - turut 

membagikan dividen tahun 2012 – 2014. 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2013 : 97), data sekunder adalah data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan sektor barang konsumsi periode 2012 – 2014 yang terdaftar di BEI. 

Sumber data diperoleh dari website resmi BEI (www.idx.co.id). 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006 : 231) yaitu mencari 

data – data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Data 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor barang konsumsi yang 

terdapat di website BEI (www.idx.co.id) yang telah dipublikasikan untuk periode 

2012 – 2014. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis untuk mengolah data menjadi informasi pada penelitian 

menggunakan uji statistik parametric dengan alat bantu SPSS (Statistikal Product 

and Service Solution) versi 21.0 menggunakan model regresi linier berganda. 

Adapun tahapannya dijelaskan sebagai berikut. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif menggambarkan deskripsi data dari semua variabel 

melalui tabel statistik deskriptif, yang biasanya berupa mean, nilai minimal, nilai 

maksimal serta standar deviasi dari variabel independen maupun variabel 

dependen. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan 

dalam model regresi terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Berikut adalah uji asumsi klasik yang harus 

dipenuhi : 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan setiap variabel terdistribusi 

normal. Uji statistik untuk normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kolmogorov – Smirnov. Adapun pedoman yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu :  

1) Apabila angka signifikasi (Sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2) Apabila angka signifikasi (Sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t–1). Penelitian ini menggunakan uji 

Durbin Watson, jika DW statistik > DW tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat problem autokorelasi. Untuk menguji Durbin Watson harus 

membandingkan nilai DW statistik dengan DW tabel. 

c. Uji Multikolinearitas (Multicolinearity) 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji 

multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value atau dengan 

menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) dari hasil analisis menggunakan 

SPSS.  

Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF diatas nilai 10 atau tolerance value 

dibawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi bila nilai VIF dibawah nilai 10 atau 

tolerance value diatas 0,10. 

d. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Tujuan uji heterokedastitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

berbeda ataukah tetap. Ada beberapa cara untuk mendeteksi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi antara lain sebagai betikut : 
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a) Dengan melihat grafik scatterplot, apabila ploting atau titik – titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tidak berkumpul pada 

satu tempat, maka disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

b) Dengan melakukan uji statistik glejser yaitu dengan mentransformasi nilai 

residual menjadi absolute residual dan meregresikan dengan variabel 

independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikasi untuk variabel 

independen > 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas (Latan et al, 2013:66). 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y   : Nilai Perusahaan 

a   : Konstanta 

b1,2,3,4   : Koefisien X1, X2, X3, X4 

X1   : Kebijakan Dividen 

X2  : Kebijakan Hutang 

X3  : Profitabilitas 

X4  : Ukuran Perusahaan 

e   : error 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji koefisien determinasi (R
2
) 
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Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

(R
2
)

 
antara 0 sampai 1 (0 ≤ R

2 
≤ 1). Semakin besar R

2
 (mendekati 1), maka 

semakin baik hasil tersebut untuk model regresi karena variabel – variabel 

independen mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Apabila semakin mendekati 0, maka variabel 

independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen karena 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas. 

b. Uji F (F - test) 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan 

(bersama - sama) antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada 

penelitian ini digunakan tingkat signifikasi sebesar 5%, jika nilai signifikasi f < 

0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Namun, 

jika tingkat signifikasi f > 0,05 maka tidak ada pengaruh secara simultan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

c. Uji T (T - test) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual (parsial) dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan Thitung terhadap Ttabel. Tingkat 

kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5% dengan kriteria : 

1) Jika Thitung > Ttabel artinya ada pengaruh signifikan dari setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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2) Jika Thitung < Ttabel maka tidak ada pengaruh signifikan dari setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 


