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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan 

pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive 

sampling yang dimana menggunakan beberapa syarat atau kriteria. 

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

 Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yaitu data primer dan data skunder. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data skunder. Dimana data skunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data skunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik, buku, laporan, jurnal, 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah dari website 

BI, IDX, ICMD dan referensi lain yang mendukung. 

a. Teknik pengambilan sampling 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan 

sampel yang representatif. Berikut adalah kriteria-kriteria yang digunakan: 

1) Perusahaan manufaktur yang sudah go public dan listed di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2014. 
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2) Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama periode 

penelitian yaitu 2010-2014. Data yang digunakan adalah data dokumentasi 

laporan keungan dari IDX, website BI, website saham ok dan referensi-

referensi lain yang mendukung.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga 

dapatdiperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, 

tes, dokumentasi dan sebagainya. Dan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data arsip berupa dokumen atau 

laporan keuangan perusahaan yang telah di publikasikan periode 2010-2014. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen 

Nilai perusahaan (Y) 

  Dalam penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan yaitu 

dengan menggunakan PER (price earnings ratio). Dimana PER ini 

membandingkan antara harga saham perusahaan dengan laba perlembar 

saham atau EPS (earnings per share), dengan persamaan sebagai berikut: 
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2. Variabel Independent 

Keputusan pendanaan (X1) 

  Keputusan pendanaan dalam penelitian ini ditentukan dengan DER 

(debt to equity ratio) yaitu rasio yang membandingkan antara total utang 

dengan modal sendiri. Rasio ini untuk melihat seberapa besar utang 

perusahaan jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan, 

dengan persamaan sebagai berikut: 

    
           

             
 

Kebijakan dividen (X2) 

  Kebijakan dividen diukur dengan Dividend payout ratio dimana  

rasio ini membandingkan antara dividen yang dibayarkan dengan jumlah 

laba bersih per lembar saham yang diperoleh perusahaan. Dividend payout 

ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

    
                        

                         
 

Profitabilitas (X3) 

  Profitabilitas diukur dengan ROE (return on equity). ROE 

merupakan rasio yang membagi laba bersih dengan rata-rata modal pada 

sebuah perusahaan. Dimana ROE membandingkan antara laba bersih 

dengan jumlah modal sendiri. Dengan menggunakan rumus berikut:  
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D. Uji Hipotesis Dan Metode Analisis 

1. Statistik Deskriptif  

 Analisis statistik deskriptif merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang data disetiap variabel yang diteliti. Statistik 

deskriptif digunakan untuk menjelaskan suatu data yang bisa dilihat dari jumlah 

data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

2. Uji asumsi klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal (Gozhali, 

2009). Cara untuk mengetahui normal tidaknya data yaitu dengan menggunakan 

kolmogrov-smirnov test. Dan nilai yang dipakai untuk melihat normal tidaknya 

data yaitu 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai kormogrov-

smirnov test > 0,05 (Ghozali,2006). 

b. Uji Multikolinearitas 

 Tujuan Uji multikolinearitas ini adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen 

(Ghozali, 2009). Untuk menemukan adanya korelasi atau tidak bisa dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Tolerance mengukur variabilitas dari 

variabel bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dan nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1). Nilai cut-

off yang sering dipakai dalam regresi adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF 

di atas 10 (Ghozali, 2011). 
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c. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi biasa digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi linier terjadi korelasi atau hubungan yang kuat baik positif 

maupun negatif antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali,2009). Dalam penelitian ini 

untuk mendeteksi terjadi tidaknya autokerelasi dengan melakukan pengujian 

Durbin-Watson (Ghozali, 2011). 

1) Bahwa nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol yang artinya tidak terjadi 

autokorelasi positif. 

2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol yang artinya terjadi 

autokorelasi positif. 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas ini digunakan apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual (error) dari satu pengamatan 

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

kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika 

pengamatan-kepengamatan yang lain tidak sama disebut heteroskedastisitas. 

Dan model regresi yang baik dalam suatu penelitian adalah tidak terjadinya 

heteroskedastisitas (Gozhali, 2009). Dalam penelitian ini dideteksi dengan 

metode uji glejser. 
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3. Analisis berganda  

 Teknik analisis regresi linier berganda digunakan karena variabel bebas 

dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis regresi berganda merupakan 

teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Adapun persamaan regresi berganda pada penelitian ini 

diformulasikan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε  

Keterangan :  

Y   : Nilai perusahaan  

α    : konstan  

β             : koefisien regresi 

X1   : Keputusan pendanaan 

X2   : Kebijakan Dividen 

X3    : Profitabilitas 

ε   : Error term 

4. Uji hipotesis  

a. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t biasanya digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen 

secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05), artinya risiko 

kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Dan Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 
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1) Pengaruh arah positif atau negatif pada variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat dilihat dari arah koefisien yang dihasilkan apakah bertanda 

positif atau negatif. 

2) Melihat nilai signifikan 0,05 atau 5%: 

a) Jika nilai signifikan t > 0,05 maka Hipotesis ditolaok, artiya tidak 

terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

b) Jika nilai signifikan t < 0,05 maka Hipotesis diterima, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Pengujian hipotesis berdasar kriteria diatas: 

(1) H1: keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. H1 diterima jika: 

(a)  Nilai signifikan t < 0,05 

(b)  Arah koefisien dari keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan berarah positif.     

(2)  H2: kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. H2 diterima jika: 

(a)  Nilai signifikan t < 0,05 

(b)  Arah koefisien dari kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

berarah positif. 

(3)  H3: profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. H3 diterima jika:  
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(a)  Nilai signifikan t < 0,05 

(b)  Arah koefisien dari profitabilitas terhadap nilai perusahaan berarah 

positif. 

b. Uji koefisien determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) biasanya digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Untuk 

mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (R2) yang berada 

diantara 0 dan 1. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka 

semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. 

 


