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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pada 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2013-2016. 

B. Teknik Sampling 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 

waktu 2013-2016. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu antara lain : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013 -2016 

2. Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen dalam periode 2013 -

2016 

3. Perusahaan manufaktur yang yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

institusi 

4. Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba 

5. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya 
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C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang sumber data penelitiannya diperoleh peneliti secara tidak 

langsung atau melalui media perantara. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dimana peneliti 

mengumpulkan laporan keuangan perusahaan yang telah di auditdari tahun 

2013-2016 di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kebijakan utang dan 

profitabilitas. Untuk variabel dependen yaitu kebijakan dividen. 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen (Y) 

a) Kebijakan Dividen 

Selain keuntungan dari selisih antara harga jual dan beli saham, 

sebagai pemegang saham pada suatu perusahaan investor juga berhak 

mendapatkan dividen dari perolehan laba perusahaan tersebut. Dalam 

hal ini proksi yang dapat digunakan untuk mengetahui besaran dari 

dividen yang dibagikan yaitu menggunakan dividend payout ratio 

(DPR). Proksi untuk kebijakan dividen adalah sebagai berikut 

(Kardianah & Soedjono, 2013) : 



36 
 

 
 

𝐷𝑃𝑅 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

b) Variabel Independen (X) 

1. Kepemilikan Institusional 

Variabel independent yang pertama dalam penelitian ini yaitu 

struktur kepemilikan, kepemilikan institusional adalah jumlah atau 

proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh 

para investor instutusi yang diukur dalam presentase . Proksi yang 

digunakan adalah sebagai berikut (Novianti & Amanah, 2017) :  

        𝐼𝑁𝑆𝑇 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
 𝑥 100% 

2. Ukuran Perusahaan 

Pembayaran dividen yang tinggi kepada pemegang saham 

biasanya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki akses yang pasar 

yang luas atau perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar, 

dengan begitu ukuran perusahaan memiliki hubungan positif 

dengan kebijakan dividen (Ritha & Koestiyanto, 2013). Menurut 

(Sudarsi, 2002), ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan : 

Size = Ln Total asset 

3. Kebijakan Utang 

Dalam penelitian ini proksi yang dapat mengukur kebijakan 

utang adalah Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio 

(DER) bertujuan untuk melihat gambaran kemampuan perusahaan 
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membayar atas semua utang yang dimiliki dengan modal yang 

dimiliki (Andriani & Ardini, 2016). Sehingga didapatkan rumus 

sebagai berikut : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

4. Profitabilitas 

Variabel independent lainnya yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu profitabilitas. Dilihat dari sudut pandang investor, sering 

kali profitabilitas dipandang sebagai salah satu indikator yang 

penting untuk menilai prospek suatu perusahaan pada masa yang 

akan datang dengan melihat seberapa jauh pertumbuhan pada 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Return on Equity (ROE), rasio ini 

menunjukkan seberapa jauh kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba yang dapat diperoleh para pemegang saham (Tandelilin E. , 

2001). Sehingga didapatkan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

5. Likuiditas 

Pada variabel likuiditas menggunakan proksi current ratio yang 

dimana membandingkan antara aset lancar pada perusahaan dengan 

utang lancar perusahaan. Sehingga didapatkan rumus sebagai 

berikut (Hanafi & Halim, 2009) : 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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E. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda, karena dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh lebih dari satu variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, 

kebijakan utang, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap variabel 

dependen, yaitu kebijakan dividen. Pengolahan data dalam penelitian ini 

diolah menggunakan program SPSS 21. 

1. Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan setiap karakteristik data yang 

dilihat dari mean, median, modus, standar deviasi, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). 

2. Inferensial 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda, karena analisis regresi linier berganda merupakan 

metode analisis yang digunakan untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

dari variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent) 

(Ghozali, 2018). Maka dalam penelitian ini metode tersebut digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel independent, yaitu kepemilikan  

institusional, kebijakan utang, ukuran perusahaan dan profitabilitas  

terhadap variabel dependent, yaitu kebijakan dividen. 
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Persamaan regresi berganda yang telah diaplikasikan dengan proksi 

variabel-variabel penelitian adalah (Malhotra, 2005) : 

 DPR = a + b1 INST + b2 DER + b3 Size + b4 ROE + b5 CR + e 

Keterangan : 

DPR = rasio pembayaran dividen (dividen payout ratio) 

INST = proporsi kepemilikan saham institusional 

DER = rasio anatara total utang terhadap total modal 

SIZE = simbol yang mewakili ukuran perusahaan, yang dihitung dengan            

Ln total aset 

ROE = rasio antara laba setelah pajak terhadap modal 

CR = rasio antara asset lancar terhadap utang lancar 

a = bilangan konstanta 

bi = koefisien regresi yang menunjukan pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap DPR 

e = kesalahan baku estimasi 

3. Uji Asumsi Klasik 

Agar dapat melakukan uji hipotesis menggunakan regresi liner 

berganda, sebelumnya perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan 

model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi terdiri dari uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji 

normalitas (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik terdiri dari: 
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a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk 

mengetahui distribusi data dalam suatu model regresi apakah 

variabel independen, variabel dependen atau kedua-duanya telah 

terdistribusi normal atau tidak.. Uji normalitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah ada sampel data sampel memenuhi pesyaratan 

distribusi normal. Untuk melihat normalitas suatu data yaitu 

dilakukan dengan Uji Kolmgorov-Smirnov dan melihat nilai 

signifikansinya. Jika p-value > 0,05 artinya data residual tersebut 

terdistribusi secara normal. Sedangkan jika p-value < 0,05 artinya 

data tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018). 

b. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji suatu model 

regresi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independent) 

(Rahmawati et al., 2016). Apabila tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebas (independent), maka model regresi tersebut dapat 

dikatakan model regresi yang baik. Untuk dapat menganalisis ada 

atau tidaknya multikolonieritas pada suatu model regresi yaitu 

dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Apabila nilai tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 

maka menunjukan tidak adanya multikoloniearitas (Ghozali, 2018). 
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c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah 

telah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Homoskedastisitas terjadi jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Suatu 

model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas (Ghozali,  2018). 

Salah satu cara untuk mengetahui apakah terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak, yaitu menggunakan uji Glesjer. 

Terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas, apabila secara 

statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. Namun apabila dilihat probabilitas signifikansinya lebih 

dari tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). 

Selain menggunakan uji glesjer, terjadinya heteroskedastisitas 

juga dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar 

analisis yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  
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2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian 

apakah dalam suatu regresi linier berganda terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu yang terdapat pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu yang terdapat pada periode t-1. Dapat 

dikatakan ada masalah autokorelasi apabila terjadi korelasi. 

Regresi yang tidak terdapat autokorelasi merupakan suatu model 

regresi yang baik.  

Untuk mengetahui ada atau tidak autokorelasi, salah satu cara 

yang dapat digunakan dengan melihat dari uji Durbin–Watson 

(DW test). Dari uji tersebut nilai hitung Durbin-Watson (DW test) 

dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson (DW test). Berikut 

metode untuk memutuskan ada atau tidaknya autokorelasi 

(Ghozali, 2018) : 

1. Jika 0 < d < dl , maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi 

2. Jika dl ≤ d ≤ du , maka tidak dapat disimpulkan 

3. Jika 4 – dl < d < 4 , maka dapat disimpulkan terjadi 

autokorelasi  

4. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl , maka tidak dapat disimpulkan 
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5. Jika du < d < 4 – du , maka dapat disimpulkan tidak ada 

autokorelasi 

4. Pengujian Hipotesis  

Untuk melakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu dianalisis secara 

statistik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis regresi linear berganda. Setelah dilakukan analisis statistik, 

kemudian data diuji secara pasrsial. Pengujian hipotesis yang dilakukan 

secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan (Permana & 

Hidayati, 2016). 

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Pada hakikatnya koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan 

untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen.. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R2 yang kecil memiliki arti bahwa sangat terbatasnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen. Nilai yang mendekati satu memiliki arti bahwa variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018) 

b. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Pada intinya uji F digunakan untuk menunjukan apakah dari 

semua variabel independen yang dimasukan dalam model memiliki 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Hipotesis nol (Ho) yang akan diuji yaitu apakah semua parameter 

dalam model sama dengan nol, atau : 

Ho : b1 = b2 =……..= bn = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk 

hipotesis alternatif (Ha) yaitu secara simultan tidak semua parameter 

sama dengan nol, atau : 

Ha : b1 ≠ b2 ≠…….. ≠ bn ≠ 0 

Artinya, secara simultan semua variabel independen merupakan 

penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). Adapun syarat dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Ho diterima apabila nilai sig < 0,05 artinya signifikan, yang 

berarti secara simultan variabel independen (INST, SIZE, 

DER, ROE, CR) memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (DPR). 

2. Ho ditolak apabila nilai sig > 0,05 artinya signifikan, yang 

berarti secara simultan variabel independen (INST, SIZE, 

DER, ROE, CR) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (DPR). 

c. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh variabel 

independen kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kebijakan 
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utang dan profitabilitas mampu mempengaruhi secara parsial 

variabel dependen yaitu kebijakan dividen (Ghozali, 2018). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, sedangkan 

variabel independennya adalah kepemilikan institusional, ukuran 

perusahaan, kebijakan utang dan profitabilitas. Kriteria pengujian 

adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018): 

1. Apabila tingkat signifikansi > 5% maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

2. Apabila tingkat signifikansi < 5% maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 


