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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan asosiatif. Menurut Sugiyono (2009:6) 

menyatakan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk mencari pola 

hubungan dan/atau pengaruh dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hipotesa yang ada berdasarkan dari teori yang telah 

dirumuskan, dan data yang ada dihitung lebih lanjut dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini adalah pengaruh utang, kepemilikan 

institusional, profitabilitas dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada  

perusahaan yang terdaftar di indeks JII70. 

 

B. Populasi dan sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018. Teknik 

yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu purposive 

sampling/judgmental sampling. Kriteria dalam pemilihan sampel yang 

digunakan yaitu : 

1. Perusahaan yang terdaftar di indeks JII70 selama tahun 2018. Selama 

tahun 2018 indeks JII70 telah melakukan evaluasi emiten yang terdaftar 

sebanyak dua kali yaitu mei-juni 2018 dan juni-november 2018. Indeks 

ini merupakan indeks yang mengukur performa harga dari  saham-saham 

syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas 



23 
 

 
 

transaksi yang tinggi (BEI, 2018). Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan Indeks JII70 dengan tujuan agar para investor 

dapat lebih mudah mengambil keputusan investasinya setelah 

mengetahui hasil penelitian ini. 

2. Perusahaan yang membagikan dividen pada tahun 2018. Dipilihnya 

perusahaan yang membagikan dividen pada tahun 2018 dikarenakan 

penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh utang, kepemilikan 

institusional, profitabilitas dan free cash flow terhadap kebijakan dividen. 

Dari pemilihan kriteria-kriteria tersebut maka diperoleh 48 perusahaan 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Menurut Liana (2009) Variabel dependen adalah variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen 

merupakan pilihan atau keputusan membayarkan dividen oleh 

perusahaan selama tahun 2018 kepada pemegang saham, baik itu 

seberapa banyak yang harus dibayarkan dan seberapa sering harus 

dibayarkan (Sunarya, 2013). Jadi definisi operasional kebijakan dividen 

yaitu besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham 

Dalam penelitian Sari dan Budiasih (2016) kepemilikan institusional 

diukur dengan rasio “Dividend Payout Ratio”. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus yang sama, yaitu : 

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  x 100% 

      

2. Variabel Independen 

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

memengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Sekaran 

dan Bougie 2017 :77). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah 

utang, kepemilikan institusional, profitabiltas dan free cash flow.  

a. Utang  

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor atau 

pihak eksternal (Bansaleng et al., 2014). Definisi operasional utang 

yaitu besarnya utang yang dimiliki oleh perusahan. Dalam penelitian 

Wulandari dan Suardana, (2017) utang diukur dengan rasio “Debt to 

Asset Ratio”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus yang 

sama, yaitu: 

DAR =    
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan faktor selanjutnya bagi 

perusahaan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham. 
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Definisi operasional kepemilikan institusional adalah besarnya 

kepemilikan saham oleh pihak institusi. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Budiasih (2016) kepemilikan institusional 

diukur dengan menggunakan jumlah saham milik institusi dibagi 

dengan jumlah lembar saham yang beredar. Didalam penelitian ini 

untuk mengetahui presentase atau besarnya kepemilikan saham oleh 

pihak institusi perusahaan peneliti menggunakan rumus yang sama, 

yaitu : 

KI = 
𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
  x 100% 

  

c. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan faktor utama bagi perusahaan dalam 

membagikan   dividen kepada pemegang saham.  Hal ini disebabkan 

jika profitabilitas tinggi akan meningkatkan pembayaran dividen. 

Definisi operasional profitabilitas adalah besarnya laba suatu 

perusahaan dan proitabilitas diwakili oleh rasio ROA. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Budiasih (2016) 

profitabilitas diukur dengan menggunakan laba bersih setelah pajak 

dibagi dengan total aset suatu perusahaan. Didalam penelitian ini 

untuk mengetahui presentase atau besarnya laba suatu perusahaan 

peneliti menggunakan rumus yang sama, yaitu : 

ROA= 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 
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a. Free cash flow 

Arus kas bebas (free cash flow) berarti arus kas yang benar-

benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor 

(pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan 

menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-produk 

baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

operasi yang sedang berjalan (Brigham & Houston, 2006:65). 

Definisi operasional free cash flow adalah besarnya sisa kas yang 

berlebih suatu perusahaan,  dan arus kas bebas diwakili oleh rasio 

“Free cash flow”. Dalam penelitian Kusnadi (2015) arus kas bebas 

diukur dengan rasio free cash flow dibagi dengan total aktiva. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan rumus yang sama, yaitu : 

FCF =    
𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖−𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

dan sumber data sekunder. Jenis dan sumber data sekunder tersebut diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan tahun 2018 yang terdaftar di 

indeks JII70. Data laporan keuangan dapat diperoleh melalui www.idx.co.id. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode 

dokumentasi karena jenis data yang digunakan adalah jenis dan sumber data 

sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan periode 2018 yang 

terdaftar di indeks JII70. Data laporan keuangan dapat diperoleh melalui 

www.idx.co.id. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, yang merupakan suatu teknik yang menggunakan angka-angka 

pemecahan masalah yang dapat dihitung dengan perhitungan matematik. Alat 

analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan 

dilanjutkan dengan regresi linear berganda. Apabila persyaratan analisis 

melalui uji asumsi klasik telah terpenuhi maka pengujian hipotesis dapat 

dilakukan dengan dasar perhitungan dari analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan.  

1. Uji statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif menggambarkan hasil statistik deskriptif  yang 

berupa gambaran umum perusahaan yang terdiri atas jumlah sampel 

penelitian (N) dari seluruh variabel yang diteliti secara statistik. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

http://www.idx.co.id/
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Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

data yang digunakan dalam penelitian baik variabel independen 

maupun dependen. Suatu regresi yang baik adalah yang telah lolos 

uji normalitas. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier yang kuat 

antar variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam model 

regresi.  

     c.   Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk memastikan ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan pengganggu ada periode t dan periode t-1. 

Suatu model penelitian yang baik adalah terbebas dari gejala 

autokorelasi 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

kesamaan variance residual antara satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain, jika terdapat kesamaan maka menunjukkan 

adanya homoskedastisitas. Suatu model penelitian yang baik adalah 

yang terbebas dari heterokedastisitas . 

e. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi merupakan teknik analisis data yang 

menunjukkan pengaruh variabel dependen dan variabel independen, 

serta untuk mengukur kuat  tidaknya hubungan antar variabel 
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tersebut. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah regresi 

berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji adanya 

pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu 

variabel dependen (Santoso, 2015:344-345). Berikut adalah model 

atau rumus regresi berganda yang dipakai pada penelitian yaitu : 

Y= a + βX1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan : 

Y = Dividend Payout Ratio (DPR) 

X1 = Dept to asset Ratio (DAR) 

X2 = Kepemilikan Institusional 

X3 = Profitabilitas 

X4 = Free cash flow (FCF) 

β1, β2, β3, β4 = Koefisian regresi variabel independen 

a = Konstanta 

e = Standart Error 

 

3.  Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi  

Tujuan dilakukannya uji determinasi (R2) untuk menguji 

seberapa besar model penelitian tersebut memiliki kontribusi dalam 

menerangkan variabel dependen. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
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Tujuan dilakukannya uji pengaruh simultan ialah mengetahui 

adanya pengaruh antara variabel independen dalam penelitian secara 

bersamaan terhadap variabel dependen. 
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c. Uji Statistik t (t Test) 

   Tujuan dilakukannya uji pengaruh parsial ialah mengetahui 

adanya pengaruh antara tiap-tiap variabel independen dalam 

penelitian terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 


