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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 5 tahun yaitu dari 

tahun 2010 sampai dengan 2014. Data perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh dengan melalui website : 

www.idx.co.id dan melalui situs situs yang berkaitan. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data berupa kuantitatif. Data sekunder yaitu data yang telah ada dan tidak 

perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai dengan 

2014. Semua sumber data yang digunakan untuk menghitung tiap-tiap faktor 

dalam studi ini diperoleh dari: 

1. Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

2. Annual report dari Indonesia Stock Exchange (IDX) periode 2010-2014. 

3. Jurnal Pasar Modal 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

http://www.idx.co.id/
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  Teknik pengambilan data dilakukan secara tidak random atau 

bersifat purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik sampling yang 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti saja. 

Adapun kriteria - kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Seluruh Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI selama tahun 2010-

2014. 

2. Perusahaan Manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan beserta 

data yang lengkap dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dari tahun 2010-

2014.  

3. Perusahaan yang memiliki Earning After Tax yang positif dari tahun 2010-

2014. 

4. Perusahaan yang membagikan dividen dari tahun 2010-2014.  

5. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang akan 

diteliti, meliputi Dividend Payout Ratio, Institutional Ownership, Debt to 

total asset Ratio, Return On Asset, Size dan Cash Position. 

6. Data kepemilikan institusional berupa jumlah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak-pihak institusi.  

 Berdasarkan dari kriteria-kriteria teknik pengambilan sampel diatas, 

maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

3.1. 
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TABEL 3.1 

Data Pemilihan Sampel Penelitian 

 

No Uraian Jumlah 

1 Seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI 

periode 2010-2014 
650 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan dan data yang lengkap terkait penelitian 

selama periode 2010-2014 

(45) 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki Earning 

After Tax yang positif dari tahun 2010-2014 

(108) 

4 Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividen 

dari tahun 2010-2014 

(302) 

5 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data 

kepemilikan saham oleh institusi dari tahun 2010-2014 

(105) 

Jumlah perusahaan manufaktur yang memasuki kriteria/ Data 

Penelitian 
95 

Data outlier (21) 

Data yang diolah 74 

Sumber : www.idx.co.id (Lampiran 1) 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

  Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh 

melalui perantara seperti dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, 

mencatat, dan mengolah data sekunder berupa laporan keuangan dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan 

yang secara konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 
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sampai dengan 2014 yang juga secara konsisten mengeluarkan dividen. Data 

diperoleh dari website PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Variabel Dependen : 

a. Kebijakan Dividen (Y) 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan atau keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 

atau ditahan dengan bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa 

mendatang (Sartono, 2000). Proksi dalam menentukan besarnya dividen yaitu 

dengan dividen payout ratio. Dividend Payout Ratio merupakan laba bersih 

setelah pajak yang ditetapkan untuk membayar kepada para pemegang saham 

atau rasio yang mengukur pendapatan bersih yang dibayarkan dalam bentuk 

dividen. Rumus : 

DPRit =
dividen kas per lembar sahamit

  laba yang diperoleh per lembar sahamit
 

 

2. Variabel Independen : 

a. Kepemilikan Institusional (X1) 

Kepemilikan Institusional menunjukkan prosentase saham yang 

dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh blockholder, yaitu 

kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak 

termasuk dalam golongan kepemilikan insider (Agrawal dan Knouber, 1996 

http://www.idx.co.id/
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dalam Dewi, 2008). Kepemilikan Institusional dihitung dengan rumus (Dewi, 

2008) : 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 =
   Jumlah saham institusional dan kepemilikan blockholderit 

 Jumlah keseluruhan saham yang beredarit
 

Variabel ini diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh 

insider. Insider ownership adalah pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (manajer, 

direktur, dan komisaris). 

b. Kebijakan Hutang (X2) 

Kebijakan hutang merupakan tindakan manajemen perusahaan yang 

akan mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang 

berasal dari hutang. Kebijakan hutang diproksikan dengan debt to total assets 

ratio (DAR). Kebijakan hutang diperoleh dengan pembagian antara total 

hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik current liability maupun long 

term liability dengan total asset yang dimiliki perusahaan (Nuringsih, 2005) 

dan (Dewi, 2008). Kebijakan hutang diperoleh dari : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 =
Total Hutangit

Total Asetit
 

c. Profitabilitas (X3) 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungan dengan total penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2000). Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 
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berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. 

Analisis profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dan sejauhmana keefektifan pengelolaan 

perusahaan (Smith dan Skousen, 1992). Profitabilitas diukur dengan rumus 

(Dewi, 2008): 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑖𝑡 

 Total Asetit
 

d. Ukuran Perusahaan (X4) 

Ukuran perusahaan merupakan cermin dari besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total aset perusahaan 

atau total penjualan (Sunyoto, 2006). Pada penelitian ini ukuran perusahaan 

didasarkan pada total asset perusahaan. Ukuran untuk menentukan ukuran 

perusahaan adalah log natural dari total assets. Size dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Chrutchley dan Hansen, 1989) : 

Sizeit = Ln0ƒTotalAssetsit 

e. Cash Position (X5) 

 Posisi kas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting yang 

harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan 

besarnya dividen. Bagi perusahaan yang memiliki posisi kas yang semakin kuat 

akan semakin besar kemampuan untuk membayar deviden (Riyanto, 2001). 

Cash position dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir tahun 
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dengan earning after tax (laba bersih setelah pajak ). Cash position dirumuskan 

sebagai berikut (Stanley dan Geoffrey, 1987) :  

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 =
Saldo Kas Akhir Tahunit

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑖𝑡
 

 

F. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1.  Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk meneliti pengaruh kepemilikan 

institusional, kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan cash 

position terhadap kebijakan dividen. Pada penelitian ini teknik analisis data 

dilakukan dengan mengunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk 

mengolah dan membahas data yang telah diperoleh serta untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program komputer IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 

16 untuk mempermudah perhitungan statistik. 

 

2. Statistik Deskriptif 

Dalam buku (Ghozali, 2013), statistik deskriptif berhubungan 

dengan memberikan gambaran atau deskripsi dalam suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 
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Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi 

Linier Berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk meneliti 

seberapa besar variabel yang berpengaruh dari variabel bebas (independent) 

terhadap variabel terikat (dependent) dalam Ghozali (2013). 

Model analisis statistik ini dipilih karena penelitian ini dirancang 

untuk meneliti variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel 

terikat dengan menggunakan data time series cross section (pooling data) atau 

menurut Ghozali (2013), disebut dengan Pooled TCSS OLS yang dirumuskan 

dengan model sebagai berikut: 

DPRi,t = α1 + βi,t.INSTi,t + βi,t.DARi,t + βi,t.ROAi,t + βi,t.SIZEi,t + βi,t.CPi,t + e 

Dimana : 

(Y)     = Kebijakan Dividen yang diprosikan dengan DPR 

(INSTi,t)   = Kepemilikan Institusional 

(DARi,t)   = Kebijakan Hutang 

(ROAi,t)  = Profitabilitas 

(SIZEi,t)   = Ukuran Perusahaan 

 (CPi,t)  = Cash Position 

 α       = Constanta 

  βi,t      = Regression Coefficient 

   e     = Error Term 



50 
 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Pada prinsipnya terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik 

(Ghozali, 2013). 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, tidak menunjukkan pola berdistribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Uji Kolmogorov  Smirnov. Menurut Ghozali (2009) dalam Rahmawati dkk, 

(2014), jika nilai Kolmogrov-smirnov lebih besar dari α = 0,05, maka data 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal  adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

2) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, 

(2) Variance Inflation Factor (VIF).  Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 

variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnnya. Jadi nilai tolerance 

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

tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10.  

Cara mengobati multikolinieritas adalah sebagai berikut : 

1) Transformasi variabel adalah dengan mengurangi hubungan linier di antara 

variabel bebas. 



52 
 

2) Menghilangkan salah satu atau beberapa variabel independen yang 

mempunyai korelasi tinggi dari model regresi dan identifikasi variabel 

bebas lainnya untuk membantu memprediksi. 

3) Menambah data (jika disebabkan terjadi kesalahan sampel), atau 

4) Mengurangi data. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara 

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian 

waktu atau tersusun dalam rangkaian ruang. Menurut Rahmawati dkk, (2014) 

uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi 

problem autokorelasi. 

Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji 

Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi linier. Mekanisme pengujian Durbin-Watson dalam Ghozali (2013) 

adalah sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis : 

Ho  : Tidak ada autokorelasi (r=0) 

H1  : Ada autokorelasi (r≠0) 

2) Menentukan nilai d hitung Durbin-Watson  
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3) Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen, 

menentukan nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) dalam tabel.  

4) Mengambil keputusan dengan ketentuan kriteria sebagai berikut : 

 

Ketentuan Nilai Durbin-Watson DW Kesimpulan 

0 < DW <dl Ada Autokorelasi 

dl < DW <du Tanpa Kesimpulan 

du < DW < (4-du) Tidak Ada Autokorelasi 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

Adanya heteroskedastisitas dalam regresi dapat diketahui dengan 

menggunakan beberapa cara, salah satunya uji Glejser. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka 

indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Jika signifikansi di atas 

tingkat kepercayaan 5%, maka tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Selain itu, adanya heteroskedastisitas dalam regresi dapat diketahui 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 
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dengan residualnya (SRESID) (Ghozali, 2013). Dasar analisis 

heteroskedastisitas sebagai berikut : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara memperbaiki model jika terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013) :  

1) Melakukan transformasi dalam bentuk model regresi dengan membagi 

model regresi dengan salah satu variabel independen yang digunakan dalam 

model tersebut. 

2) Melakukan transformasi logaritma. 

 

e. Metode Pengujian Hipotesis 

1) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.  

Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk menganalisis H1 hingga 

H5 secara parsial. Tahap-tahap pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan Ho dan Ha 

H0 : bi = 0 Artinya, variabel independen bukan merupakan variabel penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen.  
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HA : bi ≠ 0 Artinya, variabel independen merupakan variabel penjelas yang 

signifikan terhadap variabel independen.  

b) Menentukan taraf signifikan α = 0.05 atau 5% 

c) Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian 

yaitu : 

(1) Jika P value ≤ 0.05, maka H0 ditolak atau variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

(2)   Jika P value ≥ 0.05, maka H0 diterima atau variabel independen  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 

2) Uji Simultan (F hitung) 

Menurut Ghozali (2013), Uji F pada dasarnya menunjukan apakah 

semua variabel independent atau bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter 

dalam model sama dengan nol, atau : 

Ho : b1 = b2 = …… = bk = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 

(Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 

Ho : b1 ≠ b2 ≠ …… ≠ bk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 
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Adapun kriteria pengujianya adalah sebagai berikut :   

a) Ho diterima jika sig-F < 0,05 maka signifikan, artinya variabel independen 

(INST, DAR, ROA, SIZE, CP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen (DPR).  

b) Ho ditolak jika sig-F > 0,05 maka tidak signifikan, artinya variabel 

independen (INST, DAR, ROA, SIZE, CP) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (DPR).  

 

3) Koefisien Determinasi (R Square) 

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi, langkah selanjutnya 

adalah mencari nilai koefisien determinasi (R2) yang merupakan kuadrat dari 

koefisien korelasi (R). Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol sampai satu. Semakin kecil nilai R2 berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas 

sedangkan koefisien determinasi yang semakin mendekati nilai satu 

menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan 

variabel bebas terhadap variasi variabel terikat sehingga mendekati sempurna. 

 


