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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Peneitian ini menggunakan studi kausal, yang tujuannya adalah menguji 

apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak dengan 

menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di BEI periode 2016-

2017. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan yang terdaftar dalam BEI periode 2016-2017 dan 

mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut dari tahun 2016-2017. 

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif selama periode 2016-

2017.  

3. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang membagikan dividen kas selama 

periode penelitian ini selama tahun 2016-2017.  

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010), nilai perusahaan 
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dapat dilihat dari perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai 

buku per lembar saham. Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan 

melalui Price Book Value (PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan pasar 

kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang 

terus tumbuh.(Brigham dan Houston, 2011). 

 

    
                       

                           
 

 

2. Variabel Independen 

a. Rasio profitabilitas menghitung kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini digunakan proxy Return on 

Equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Rasio ROE 

adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa, yang mengukur 

tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa. Rumus 

ROE dapat dihitung sebagai berikut:  

 

    
          

      
 

 

b. Kebijakan Investasi, dalam penelitian ini menggunakan Capital 

Expenditure to Book Value Asset (CAPBVA) yaitu rasio pengeluaran 

modal terhadap nilai aset perusahaan, untuk menghubungkan adanya aliran 
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tambahan modal saham perusahaan untuk aktiva produktif sehingga 

berpotensi sebagai indikator perusahaan tumbuh (Norpratiwi, 2004). 

 

       
                                 

          
 

 

c. Kebijakan pendanaan 

Kebijakan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui 

Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara 

pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui 

ekuitas (Wijaya dan Wibawa, 2010). 

 

    
           

             
 

 

d. Kebijakan dividen 

  Kebijakan Dividen adalah kebijakan tentang seberapa banyak laba 

saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk 

diinvestasikan kembali dalam perusahaan (Brigham dan Houston, 2010). 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini dikonfirmasi dalam bentuk Dividen 

Payout Ratio (DPR). 
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D. Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data-data yang telah tersedia, selanjutnya dilakukan proses 

analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

 Sumber data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan 

sampel yang terdapat dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD), Bursa 

Efek Indonesia atau pada website perusahaan.Data yang diambil adalah harga 

saham, nilai buku, harga penutupan lembar saham, total hutang, total ekuitas, 

dividen per saham. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi dimana teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur 

yang berhubungan dengan penelitian. 

F. Teknik/Tahapan Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda.Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

antara nilai perusahaan dengan variabel bebas (independen). 

Tahapan analisis data : 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

2. Uji Asumsi Klasik 
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 Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi 

linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan pengujian terkait variabel independen dan 

variabel dependen yang dilakukan dengan model regresi yang tujuannya melihat 

apakah kedua variabel tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak. 

Apabila hasil nanti memperlihatkan atau menghasilkan model regresi yang 

berdistribusi normal maka model regresi tersebut dikatakan baik. Menurut (I 

Ghozali, 2006)  uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Analisis tersebut nantinya akan memberikan 

gambaran atau sinyal terkait residual berdistribusi normal atau tidak. 

b. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengunji keberadaan korelasi antara 

variable independen dan model regresi.Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 2007). Pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terdapat 

multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus 

dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heterokedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

homoskedastisitas (Ghozali, 2007). Model regresi yang baik adalah jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetaphomoskedastisitas dan 

tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menurut 

(Ghozali, 2007) yaitu : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

 Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu regresi 

linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

periode t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

 Untuk mendeteksi apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi, 

salah satunya dapat dilihat dari uji Durbin-Watson (DW test) yaitu dengan 

membandingkan nilai Durbin Watson (DW) hitung dengan nilai (DW) tabel. 

Dasar pengambilan kebijakan: 

a) Jika 0<dw<dl, maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif 

b) Jika 4-dl<dw<4, maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi negatif. 

c) Jika du<dw<4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi 

baik positif maupun negatif. 
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d) Jika dl<dw<du atau 4-du<dw<4-dl, maka tidak ada pengambilan 

kebijakan. 

3. Uji Hipotesis 

a. Metode Regresi Linier Berganda 

 Pengujian teknik analisis regresi berganda ini dilakukan dengan alat 

tambahan atau alat bantu yang nantinya dapat mendeskripsikan hasil dari 

pengujian menggunakan analisis ini. Alat bantu pengujian ini menggunakan 

sistem pemograman software SPSS versi 21. Analisis regresi berganda ini 

merupakan suatu sistem pengujian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Dalam Jusriani & Rahardjo(2013) 

model dari analisis ini menggunakan model analisis regresi linear berganda yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

                      

Keterangan: 

Y  = Nilai Perusahaan diukur dengan PBV 

α   = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X1 sebesar 1 satuan 

X1= Profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE) 

β2 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X2 sebesar 1 satuan 

X2= Kebijakan investasi diukur dengan Capital Expenditure to Book Value Asset 

(CPABVA) 

β3 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X3 sebesar 1 satuan 

X3= Kebijakan pendanaan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) 
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β4 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X4 sebesar 1 satuan 

X4= Kebijakan dividen diukur dengan Dividen Payout Ratio (DPR) 

e=Standar error 

b. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau 

keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat 

dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Nilai R-

Square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskanvariabel dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati satu artinya 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2007). 

c. Pengujian Simultan (Uji Statistik F) 

 Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunya pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji F dapat 

dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi F pada output hasil regresi dengan 

level significant 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka 

hipotesisditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan 

variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima.Hal ini 

berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 
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d. Pengujian Parsial (Uji Statistik t) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan 

uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat 

kepercayaan 5%. Pengujian ini menggunakan kriteria Ho: β=0 artinya tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ho: 

β≠0 artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H1 ditolak. Dan sebaliknya, 

jika t hitung lebih besar t tabel maka H1 diterima (Ghozali,2005). 

 


