
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
A. Objek Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa variabel, diantaranya adalah Profitabilitas,

Size, dan IOS, ketiga variabel ini merupakan variabel independen, Kebijakan Dividen

sebagai variabel dependen dan Leverage sebagai variabel intervening. Jenis penelitian

ini  merupakan  penelitian  kausal  kuantitatif  yaitu  penelitian  untuk  analisis

pengaruh.Objek dalam penelitian ini yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2016.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan

Purposive Sampling   yaitu  pengambilan  sampel  dengan beberapa kriteria  tertentu.

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan  sektor  manufaktur  yang  mempublikasikan  laporan  keuangan

pada perioden tahun 2013- 2016.

b. Perusahaan sektor manufaktur yang membagikan dividen.

c. Laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah.

d. Perusahaan dengan laba positif.



C. Jenis Penelitian

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

data yang diperolah berasal dari laporan keuangan perusahaan  manufaktur yang telah

di publikasi dan diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian  ini  menggunakan tiga variabel  yaitu  variabel  dependen, variabel

independen,  dan  variabel  intervening,  adapun penjelasan  masing-  masing  variabel

sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Adapun  rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  dividen  adalah  sebagai

berikut :

Sumber : Lukas Setia Atmaja, (2003).

Dalam penelitian ini kebijakan dividen diukur dengan  Dividend Payout Ratio,

pengertian DPR adalah Rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang

dibayarkan dalam bentuk dividen, atau rasio antara laba yang dibayarkan dalam



bentuk  dividen  dengan  total  laba  yang  tersedia  bagi  pemegang  saham,  Agus

Sartono (2001:491). 

2. Variabel Independen

a. Profitabilitas

Ada beberapa cara untuk mengukur profitabilitas, adapun untuk menghitung

profitabilitas  dalam  penelitian  ini  mengunakan  Return  On  Asset (ROA)

dengan rumus sebagai bertikut menurut Lukman Syamsuddin (2009)  :

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan ROA (Return On  Asset),

Menurut Brigham & Houston (2012: 133), ROA menjadi salah satu indikator

penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang.

b. Ukuran Perusahaan ( SIZE )

Adapun  rumus  untuk  menghitung  ukuran  perusahaan  menurut  Sujianto

(2001) adalah sebagai berikut :



Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan Log Total Aset, total

aset  perusahaan  dengan  nilai  yang  besar  dapat  disederhanakan  dengan

mentransformasikan kedalam logaritma natural (Ghozali,2006)

c. Kesempatan Investasi ( Investment Opportunity Set )

Menurut  Hutchinson  dan  Gaul  (2004)  Investment  OpportunitySet  (IOS)

merupakan nilai kesempatan investasi dan pilihan investasi dimasa yang akan

datang.  IOS  diukur  menggunakan  proksi  MBVA,  MBVE,  dan  PPMVA.

Adapun  pengukuran dari 3 proksi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Market to book value of asset (MBVA) dapat digunakan untuk

melihat  prospek  pertumbuhan  dalam  harga  saham.  Pasar  menilai

pertumbuhan dengan nilai bukunya.

MBVA = (  Total Aset   -   Total Ekuitas + (Jumlah Saham Yang Beredar X
Closing Price  )

Total Aktiva

2. Market  to  book  value  of  equity (MBVE)  digunakan  untuk

mengukur  return  dari  investasi  dimasa  depan  lebih  besar  dari

ekuitasnya.

MBVE=  Jumlah Saham Beredar X Closing Price Total Ekuitas

Total Ekuitas Umum



3. Property,  Plan,  And  Equipment  To  Firm  Value(  PPMVA)

digunakan  untuk  mengukur  besar  aset  tetap  dengan  nilai  pasar

perusahaan. 

    PPMVA =                       Properti Kotor ,Pabrik ,Dan Peralatan

Nilai Pasar Dari Kewajiban Perusahaan + Kewajiban Tidak Lancar

3. Variabel Intervening

Menurut Sawir (2003) ada dua jenis rasio leverage yaitu rasio hutang terhadap

aset  (DAR)  dan  rasio  hutang  terhadap  modal  (DER).  Adapun  rumus  yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

E. Uji Kualitas Data, Uji Hipotesis dan Analisis

A. Statistik Deskriptif

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memberikan  gambaran  untuk  variabel-variabel

penelitian  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  variabel  bebasnya  yaitu

Profitabilitas,  Size,  Investment  Opportunity  Set  (IOS)  dan  variabel  terikatnya



yaitu Kebijakan Dividen, dalam penelitian ini menambahkan variabel intervening

yaitu  Leverage penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek

Indonesia.

B. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut  Gujarati  dalam Ghozali  (2012) analisis  regresi  pada dasarnya  adalah

studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih

variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-

rata  populasi  atau  nilai  rata-rata  variabel  dependen berdasarkan nilai  variabel

independen  yang  diketahui.  Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen

terhadap kebijakan dividen, maka digunakan alat teknik regresi linier berganda

yang dimasukkan variabel independen dan dependen ke dalam model persamaan

regresi, dalam penelitian ini persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

DPR = b0 + b1ROA +b2SIZE + b3IOS+ b4DAR +e......(1)

DAR =b0 + b1ROA+ b2SIZE + b3IOS+ e........(2)

Dimana :

DPR  = Kebijakan Dividen

b0       = Konstanta Regresi / titik potong dengan sumbu Y

b1 ROA = Profitabilitas



b2SIZE = Ukuran Perusahaan

b3IOS  = Kesempatan Investasi

b4DAR = Leverage

e       = 0 ( Error Term )

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas  artinya  antara  independent  variable  yang  terdapat  dalam

model  memiliki  hubungan  yang  sempurna  atau  mendekati  sempurna

(koefisian korelasinya tinggi atau = 1). Uji Multikolonieritas bertujuan untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independent).Analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas

didalam model regresi adalah sebagai berikut :

a.1. Melihat nilai t hitung. R2 dan F Rasio. Jika R2 tinggi, nilai F Rasio juga

tinggi,  sedangkan  sebagian  besar  atau  seluruh  koefisisen  regresi  tidak

signifikan (nilai hitung t sangat rendah).

a.2. Menentukan koefisien korelasi antara Independent Variable yang satu

dengan yang  lain.  Jika  dua variabel  bebas  memiliki  korelasi  yang  cukup

tinggi  (umumnya  diatas  0,09)  maka  didalam  model  regresi  terdapat

multikolonieritas.



a.3. Melihat  nilai  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  yaitu  faktor

pertambahan ragam.  Apabila  nilai  VIF tidak  disekitar  nilai  1  maka tidak

terjadi  gejala  multikolonieritas,  tetapi  jika VIF melebihi  nilai  1  maka  ini

berarti terjadi multikolonieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskesdastisitas berarti varians variabel dalam model tidak sama (konstan).

Konsekuensinya adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik

dalam sampel kecil maupun besar. 

Uji ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan  varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang

lain.  Jika  varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain

tetap,  maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika  hasilnya  berbeda  disebut

heteroskedastisitas.Ada  beberapa  cara  untuk  mendeteksi  gejala

heteroskedastisitas  yaitu  dengan  Metode  Park,  Metode  Gletser,  Metode

Spearman Rank Corelation dan Metode Goldfield- Quandt. Adapun beberapa

langkah pengujian dengan Metode Goldfield- Quandt sebagai berikut :

1. Menyusun pengamatan menurut besaran variabel bebas.

2. Menghilangkan sejumlah tertentu pengamatan yang ditengah-tengah dari

analisis. Jumlah pengamatan sisanya dibagi menjadi 2 bagian yang sama.

Satu bagian terdiri dari X kecil dan yang lain mencakup nilai X besar.



3. Menaksir  regresi  secara  terpisah  dengan  prosedur  OLS  untuk  setiap

bagian dan menghasilkan jumlah residu  kuadrat setiap bagian.

4. Hitunglah F  yang akan mrmpunyai distribusi F dengan derajat bebas baik

untuk pembilang maupun penyebut dari rasio tersebut.

5. Apabila nilai F hitung dari langkah ke 4 lebih besar dari nilai F  tabel,

maka Ho ditolak, dan apabila nilai lebih kecil maka Ho diterima.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti  terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurutkan

berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang

menggunakan  time series. Uji autokorelasi  bertujuan untuk menguji apakah

dalam model  regresi  linier  ada  korelasi  antara  kesalahan  penggangu  pada

periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (periode sebelumnya).

Jika  terjadi  korelasi  maka  dinamakan  problem  autokorelasi.Analisis

autokorelasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

C.1.1. Uji Durbin Watson (DW Test)

C.1.2. Uji Lagrage Multiplier (LM Test)

C.1.3. Uji Statistics Q : Box Pierce dan Ljung Box

C.1.4. Run Test



plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

D. Uji Hipotesis

D.1. Uji t ( Uji Parsial )

Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali,  2012:98).  Pengambilan  keputusan pada uji  statistik  F

dan uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikannya pada

taraf  kepercayaan  0,05.  Jika  nilai  signifikannya  0,05  maka  variabel

independen  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen,

sedangkan  jika  nilai  signifikannya  <  0,05  maka  variabel  independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

D.2. Uji F ( Uji Simultan )

Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  atau  terikat  (Ghozali,

2012:98).

D.3. Analisis Jalur (Path)

Untuk  menguji  pengaruh  variabel  intervening  digunakan  metode  analisis

jalur (Path Analysis).Analisi jalur merupakan perluasan dari analisis regresi



linear  berganda,  atau  analisi  jalur  adalah  perluasan  analisis  regresi  untuk

menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya

berdasarkan  teori  (Ghazali,  2011).Analisis  jalur  sendiri  tidak  dapat

menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai

substitusi  bagi  peneliti  untuk  melihat  hubungan  kualitas  antar

variabel.Hubungan  kualitas  antar  variabel  telah  dibentuk  dengan  model

berdasarkan landasan teoritis.Apa yang dapat dilakukan analisis jalur adalah

menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat

digunakan  untuk  mengkonfirmasi  atau  menolak  hipotesis  kasualitas

imajenir.

D.4. Uji Koefisien Determinasi ( R2 )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012:97).

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

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien  determinasi  adalah  bias

terhadap  jumlah  variabel  independen  yang  dimasukkan  ke  dalam  model.



Setiap  tambahan satu variabel  independen,  maka  R2akan meningkat  tidak

peduli  apakah  variabel  tersebut  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel

dependen. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan Adjusted R2 .

Dengan menggunakan  nilai  Adjusted  R2 ,  dapat  dievaluasi  model  regresi

mana  yang  terbaik.  Tidak seperti  nilai  R2 ,  nilai  Adjusted  R2 dapat  naik

maupun  turun  apabila  satu  variabel  independen  ditambahkan  ke  dalam

model. Dalam kenyataan, nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif walaupun

yang  dikehendaki  harus  bernilai  positif.Jika dalam uji  empiris  didapatkan

nilai  Adjusted  R2 negatif,  maka  nilai  Adjusted  R2 dianggap  bernilai  nol

(Ghozali, 2012:97-98).
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