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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

 

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

B. Teknik Pengambilan Sampling 

 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu, kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgment) 

tertentu atau jatah (quota) tertentu (Hartono:19,2014). Kriteria pengambilan 

sampel yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013-2017. 

b. Perusahaan Manufaktur yang memperoleh laba selama periode 2013-2017. 

c. Perusahaan Manufaktur yang membagikan dividen selama periode 2013-

2017. 

d. Perusahaan Manufaktur yang mengalami peningkatan penjualan selama 

periode 2013-2017. 

e. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan dengan mata uang rupiah 

selama perode 2013-2017.  
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C. Jenis Data 

a. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang terpublikasi dan tidak terpublikasi. 

Sari dan Sapari (2017). 

b. Pengumpulan Data 

Data berupa laporan keuangan yang diambil di Galeri Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini jenis variabel yang digunakan yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. 

1) Variabel Dependen 

a. Harga Saham 

Harga saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada saat 

harga penutupan (closing price) yang terbentuk pada saat akhir perdagangan 

saham. Sari dan Sapari (2017) 

b. Dividen 

Dividen yang dimaksud adalah merupakan suatu ukuran tingkat 

pembayaran dengan menunjukkan beberapa bagian dari laba perlembar 
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saham yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. 

Deitiana (2012) 

Rumus  

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 
 

2) Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Profitabilitas 

Merupakan suatu pengukuran untuk menilai keefektifan manajemen 

perusahaan dari segi kemampuan laba dari penghasilan bersih yang 

diperoleh perusahaan. Deitiana (2012) 

Dalam hal ini profitabilitas dihitung dengan menggunakan: 

ROE = 
𝐸𝐴𝑇

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

b. Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membiayai 

kegiatan operasionalnya dan melunasi kewajiban jangka pendek (kewajiban 

lancar) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan.Dalam 

penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan current ratio. Current Ratio 

merupDakan rasio yang mengukur kemampuan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Current Ratio 

dalam penelitian ini diukur dengan skala ratio dan dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Palepu dan Healy, 2008:5-18) dalam 

Pranata dan Kurnia (2013) 

Current Ratio=
Aktiva lancar

Hutang Lancar
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c. Pertumbuhan Penjualan 

Analisis dalam menghitung pertumbuhan penjualan dilakukan 

dengan menghitung pertumbuhan penjualan dilakukan dengan menghitung 

tingkat pertumbuhan penjualan tahun majemuk pada saat menjadi tren 

jangka panjang dalam hal penjualan dan variabel-variabel lain.  Cara yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan dengan 

membandingkan penjualan pada tahun ke-t dikurangi penjualan pada 

periode sebelumnya tehadap penjualan pada periode sebelumnya. Silviana 

(2016) dalam Sari dan Sapari (2017). 

PP = 
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡−1

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡−1
 

Keterangan: 

PP = pertumbuhan penjualan 

Salest= Penjualan pada tahun ke-t 

Salest-1= Penjualan pada periode sebelumnya 

E. Alat Analisis 

 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk melihat 

gambaran dan karakteristik dari data yang telah dikumpulkan dengan cara 

mendiskripsikan data. Analisis yang digunakan adalah nilai minimum, 

maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Sari dan Sapari (2017). 
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2. Analisis Inferensial 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis 

besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih 

dari satu variabel terhadap variabel dependen (Suharyadi dan Purwanto, 

2004:508) dalam Sari & Sapari (2017). Dengan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

a. DPR = α + β 1 ROE + β2 CR + β3 PP + e 

b. Price = α + β1 ROE + β2 CR + β3 PP + e 

a. Pemilihan Model  

Dalam penelitian ini menggunakan metode estimasi model data panel yang 

dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: 

1) Common Effect Model (CEM) 

Model CEM ini merupakan estimasi data panel yang paling 

sederhana  karena hanya menggabungkan data time series dan cross section. 

Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu, sehingga diasumsikan data 

perusahaan tersebut adalah sama dalam satu kurun waktu. Biasanya 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) dalam 

mengestimasi data panel. 

2) Fixed Effect Model (FEM) 

Model FEM ini merupakan estimasi data panel yang menngunakan 

variable dummy untuk mengetahui perbedaan intersep antar perusahaan. 
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Model ini disebut juga dngan teknik Least Squares Dummy Variable 

(LSDV). 

3) Random Effect Model (REM) 

Model REM ini yng diesmitmasi merupakan data panel yang mana 

variabel mengalami gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar variabel tersebut. Model REM ini mempunyai keuntungan yaitu 

menghilangkan heteroskedastisitas dan tidak perlu melakukan uji asumsi 

klasik. Dikarenakan variabel yang mengalami gangguan tidak berkorelasi 

dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain maupun pada perusahaan yang 

sama dalam periode waktu yang berbeda. Model ini sering disebut dengan 

Error Component Model (ECM) atau Generalized Least Square (GLS). 

Dalam memilih model yang paling tepat dalam estimasi data panel, 

pengujian yang harus dilakukan sebagai berikut: 

a) Chow test (Likelyhood test) 

Digunakan untuk melakukan pemilihan model antara FEM dan CEM. 

Penolakan H0 yaitu dengan menggunakan hasil dari probabilitas statistik 

Chi-Square, Jika nilai probabilitas < nilai kritis (0.05) maka Ha diterima 

begitupun sebaliknya. Berikut hipotesisnya: 

H0 : Common Effect Model (CEM) 

Ha : Fixed Effect Model (FEM) 

b) Hausman test 

Digunakan untuk memilih apakah menggunakan model FEM atau REM 

yang mana yang paling tepat. Jika setelah uji Chow dan ternyata model FEM 
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lah yang paling tepat, maka untuk selanjutnya tidak diperlukan uji 

Hausman. Namun jika nilai probabilitas untuk uji Hausman lebih kecil dari 

nilai kritis (0.05) maka Ha  diterima (model yang tepat adalah FEM) begitu 

pula sebaliknya. Berikut hipotesisnya: 

H0 : Common Effect Model (CEM) 

Ha : Fixed Effect Model (FEM) 

 Jika model yang tepat adalah CEM atau FEM, maka berikutnya melakukan 

uji asumsi klasik. Tetapi jika menggunakan model REM, maka tidak perlu 

dilakukan uji asumsi klasik. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan 

bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat autokorelasi dan 

multikolinearitas serta tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model yang 

digunakan. Jika semua itu dapat terpenuhi, maka model analisis layak untuk 

digunakan. 

1) Uji Heteroskedastisitas 

Uji hesteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada setiap 

pengamatan. Jika dalam varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji 

harvey, glejser dan white. Hal tersebut dapat dilihat dengan kemungkinan 
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signifikansinya > 5%, jadi disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018). 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Dasar 

yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model 

regresi adalah: 

1. Melihat nilai t hitung, R2 dan F ratio. Jika R2 tinggi, F ratio tinggi, 

sedangkan sebagian besar atau seluruh koefisien regresi tidak signifikan 

(nilai t hitung sangat rendah) 

2. Menentukan koefisien kolerasi antara independent variable yang satu 

dengan independen variable yang lain. Jika antara dua independent 

variable memiliki kolerasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,9) 

maka di dalam model regresi terdapat multikolonieritas. 

3. Melihat Variance Inflation Factor (VIF) yaitu factor pertambahan ragam. 

Apabila VIF tidak disekitar nilai 1 maka tidak terjadi gejala 

multikolonieritas, tetapi jika VIF melebihi 1 maka terjadi 

multikolonieritas. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 
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dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menganalisis adanya autokolerasi 

digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji ini hanya digunakan untuk 

autokolerasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstan) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variable independent. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokolerasi menurut Ghozali 

(2001) dalam Safitri (2016): 

1. Jika 0 < d <dl, maka hipotesis nol ditolak, yang bearti ada autokorelasi 

positif. 

2. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada keputusan. 

3. Jika 4-dl ≤ d ≤ 4, maka hipotesis nol diolak, yang bearti ada autokorelasi 

negatif. 

4. Jika 4-du ≤ d ≤ 4-dl, maka tidak ada keputusan. 

5. Jika du < d < 4-du, maka hipotesis nol ditolak, yang bearti tidak ada 

autokorelasi. 

4. Uji Hipotesis 

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis: 

1) Menentukan H0 dan Ha 

Hipotesa nol (H0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya 

saling hubungan antara dua variabel atau lebih atau hipotesis yang 

menyatakan tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan 

kelompok yang lain. 
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Hipotesis alternatif (Ha atau H1) adalah hipotesis yang menyatakan 

adanya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Menolak 

hipotesis nol berarti akan menerima hipotesis alternatif dan sebaliknya. 

H01= Tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap dividen. 

Ha1= Ada pengaruh negatif signifikan profitabilitas terhadap dividen. 

H02= Tidak ada pengaruh likuiditas terhadap dividen. 

Ha2= Ada pengaruh positif signifikan likuiditas terhadap dividen. 

H03= Tidak ada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap dividen. 

Ha3= Ada pengaruh positif signifikan pertumbuhan penjualan terhadap 

dividen. 

H04= Tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. 

Ha4= Ada pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap harga saham. 

H05= Tidak ada pengaruh likuiditas terhadap harga saham. 

Ha5= Ada pengaruh positif signifikan likuiditas terhadap harga saham. 

H06= Tidak ada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. 

 Ha6= Ada pengaruh positif signifikan pertumbuhan penjualan terhadap 

harga saham. 

2) Penentun Taraf Signifikan (α) 

Tingkat nyata atau level of significant (α) adalah tingkat kesalahan 

duga dalam melakukan penelitian. Tingkat signifikansi menunjukkan 

probabilitas kesalahan menolak hipotesis, padahal hipotesis tersebut benar. 

Penggunaan taraf signifikansi dalam suatu pengujian statistika tidak ada 
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standar khusus, namun ditentukan oleh peneliti sendiri, untuk penelitian 

bidang Ekonomi yang sering digunakan adalah 5% atau 10%. 

3) Kesimpulan 

Jika P Value  > α, maka H0 diterima dan menolak Ha yang bearti 

tidak ada hubungan atau pengaruh hipotesis yang dimunculkan. 

Jika P Value < α, maka H0 ditolak dan menerima Ha yang artinya 

ada hubungan atau pengaruh hipotesis yang dimunculkan. 

5. Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien Determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

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

berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel – variabel independen memberikan hamper semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. 


