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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. 

 

B. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan dari data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, 

serta informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi baik di 

dalam atau luar organisasi (Sekaran, 2011). Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut:  

1. Data publikasi laporan keuangan tahunan peusahaan (financial 

report). Data ini diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) 

2. Data publikasi laporan keuangan perusahaan sampel. Data ini 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 

C. Teknik Pengambilan  Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 

http://www.idx.co.id/
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kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang membagikan dividen pada periode 2010-2014. 

2. Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan 

indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada 

penelitian ini meliputi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Hutang, Proftabilitas, Ukuran Perusahaan 

dan Kebijkan Dividen. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan 

dokumen yang dapat berupa laporan keuangan yang telah dikumpulkan dan 

dipublikasikan. Pengumpulan dari laporan keuangan sampel yang terdapat pada 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), jurnal-jurnal baik dalam maupun 

luar negeri serta referensi pendukung lainnya. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel independen/bebas (Sugiyono, 2009). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen dalam 
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perusahaan dapat diukur dengan membandingkan antara dividen dengan laba 

bersih setelah pajak (Devidend Payout Ratio). Dalam hal tersebut manajemen 

mambuat keputusan berapa dari EAT (Earning after Tax) yan akan dibagikan 

sebagai dividen (Destriana, 2010). Variabel Kebijakan Dividen dalam penelitian 

ini diproksikan dengan Deviden Payout Ratio. 

DPR= 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

2. Variabel Independen 

Menurut Ferdinand (2006, h.26), “variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun 

yang pengaruhnya negatif”. Variabel ini sering juga disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:  

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial (managerial ownership) adalah besarnya 

kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan seperti direktur dan komisaris (Wahidahwati, 2002). Variabel 

Kepemilikan Manajerial dalam penelitian ini diproksikan dengan MOWN. 

MOWN= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
  

b. Kepemilikan Institusional 

Tingkat Kepemilikan Institusional (INST) merupakan kepemilikan 

saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi diluar manajerial. 
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Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor 

perusahaan (Faizal, 2004).  Variabel Kepemilikan Institusional dalam penelitian 

ini diproksikan sebagai INST. 

INST= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

c. Kebijakan Hutang 

Kebijakan Hutang adalah segala jenis hutang yang dibuat atau 

diciptakan oleh perusahaan baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang  

(Nasser dan Firlano, 2006). Variabel Kebijakan Hutang dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). Perhitungan DER dapat 

dilakukan sebagai berikut (Indahningrum & Handayani, 2009):  

Debt to Equity Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

d. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan aset 

yang ada untuk menghasilkan pendapatan (Yeniatie dan Nicken, 2010). Variabel 

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 

ROA= 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
  

e. Ukuran Perusahaan  

Dalam penelitan ini, ukuran perusahaan dinilai dengan log of total 

assets. Log Of Total Assets ini digunakan untuk mengurangi perbedaan 

signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran 
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perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total asset dibentuk menjadi 

logaritma, konversi yang terbentuk logaritma ini bertujuan untuk membuat 

data total aset terdistribusi normal (Djabid dalam Surya dan Ningsih, 

2012). Variabel ini dirumuskan sebagai berikut:  

SIZE= Ln total Asset 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk meneliti pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan utang. Pada penelitian ini teknik analisis data 

dilakukan dengan mengunakan teknik analisis 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 21 untuk mempermudah 

perhitungan statistik. 

2. Statistik Deskriptif 

Dalam buku Ghozali (2011), statistic deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi). 

 

3. Uji Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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DPR =α + β1(MOWN) + β2(INST) + β3(DER)+ β4 (ROA) +β5( SIZE) 

Keterangan : 

α   : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien regresi dari masing-masing variable independen 

e    : Error Estimate 

DER    : Kebijakan hutang 

MOWN  : Kepemilikan Manajerial 

INST   : Kepemilikan Institusional 

DPR    : Kebijakan Dividen 

ROA   : Profitabilitas 

SIZE   : Ukuran perusahaan 

Besarnya konstanta tercermin dalam “α” dan besarnya koefisien regresi 

dari masing-masing variable independen ditunjukkan dengan β1, β2, β3, β4, dan β5. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variable dependen. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai 

berikut:  
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“Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena 

untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik 

parametrik tidak dapat digunakan.”  

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test untuk masing-masing variabel. 

Hipotesis yang digunakan adalah:  

H0 : data residual berdistribusi normal  

Ha : data residual tidak berdistribusi normal  

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai 2-tailed 

significant. Jika data memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05  

atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, sehingga data 

dikatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 

Ada tiga pilihan yang dapat dilakukan jika diketahui bahwa data 

tidak normal; yaitu : 

1.      Jika jumlah sampel besar, maka dapat menghilangkan nilai outliner 

dari data  

2.      Melakukan transformasi data. 

3.      Menggunakan alat analisis nonparametric 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance 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, 2009). Adanya heteroskedastisitas dalam 

regresi dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya 

uji Glesjer. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2009). Jika signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5 %, maka 

tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau 

melakukan koreksi berkaitan dengan kehadiran situasi heteroskedastisitas, 

di antaranya: melakukan transformasi atas variabel-variabel dalam model 

regresi yang sedang ditaksir. 

1.    Melakukan transformasi dalam bentuk membagi model regresi asal 

dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model ini 

2.    Melakukan transformasi log 
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c. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011) tujuan dari uji multikolinearitas adalah:  

“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Karena 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen “.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari a) nilai tolerance dan lawannya b) Variance 

Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas oleh variabel 

independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF = 1/Tolerance). Batas VIF adalah 10 dan nilai tolerance adalah 0,1. 

Indikasi adanya multikolinieritas yaitu apabila VIF lebih dari 10. 

Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Ada beberapa cara untuk mengatasi multikolinieritas adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghilangkan salah satu atau beberapa variabel independen yang 

mempunyai korelasi tinggi dan model regresi. 

2. Menambah data (jika disebabkan terjadi kesalahan sampel). 

3. Mengurangi data. 
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d. 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, (2011) autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linier adakorelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem autokorelasi  

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW-test) dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Ketentuan Nilai DW-Test 

KetentuanNilai Durbin-Watson DW Kesimpulan 

0 < DW <dl Ada Autokorelasi 

dl < DW <du TanpaKesimpulan 

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

Ada beberapa cara untuk megatasi autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Menambah variabel bebas cara ini dapat dilakukan karena salah satu 

sebab munculnya autokorelasi adalah adanya variabel penting yang tidak 

dimasukkan kedalam model (misspesifikasi model). 
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2. Menggunakan variabel yang ditransformasi. Dapat dilakukan jika 

penambahan variabel bebas kedalam model tidak dapat mengatasi 

masalah autokorelasi.  

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Rahmawati dkk, (2011) uji F pada dasarnya 

menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. 

Untuk menguji apakah model yang digunakan baik, maka 

dapat dilihat dari signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan dengan α  = 0,05 dan juga 

penerimaan atau penolakan hipotesa, dengan cara :  

1. Merumuskan hipotesis  

H0 : β1, β2, β3, β4, β5= 0  : 

Kepemilikan Manajerial yang diproksi dengan MOWN, 

Kepemilikan Institusional yang diproksi dengan INST, kebijakan 

hutang yang diproksi dengan Debt To Equity Ratio(DER), 

Proftabilitas diproksi oleh Return On Asset (ROA) danUkuran 

Perusahaan yang di proksi dengan SIZE bukan merupakan 

variabel penjelas yang signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

yang diproksi dengan Dividen Payout Ratio (DPR). 
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Ha : β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0: 

Kepemilikan Manajerial yang diproksi dengan MOWN, 

Kepemilikan Institusional yang diproksi dengan INST, Kebijakan 

Dividen yang diproksi dengan Dividen Payout Ratio (DPR), 

Proftabilitas diproksi oleh Return On Asset (ROA) danUkuran 

Perusahaan yang di proksi dengan SIZE  merupakan variabel 

penjelas yang signifikan terhadap kebijakan hutang yang diproksi 

dengan Debt To Equity Ratio(DER). 

2. Kesimpulan  

Ha : diterima bila sig. ≤ α  = 0,05 (variabel independen secara 

keseluruhan akan diterima bila nilai signifikansi α ≤ 0,05 terhadap 

variabel dependen). 

H0 : ditolak bila sig. > α = 0,05 (variabel independen secara 

keseluruhan akan ditolak bila nilai signifikansi α > 0,05 terhadap 

variabel dependen). 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Rahmawati dkk, (2011) uji statistik t pada 

dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian 

ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, 

maka digunakan uji – t. Untuk menguji apakah masing-masing 
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variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat, maka langkah-langkahnya: 

1. Merumuskan hipotesis  

H0 : β1, β2, β3, β4, β50:  

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

Kepemilikan Manajerial yang diproksi dengan 

MOWN,Kepemilikan Institusional yang diproksi dengan INST, 

kebijakan hutangyang diproksi denganDebt To Equity 

Ratio(DER), Proftabilitas diproksi oleh Return On Asset (ROA) 

danUkuran Perusahaan yang di proksi dengan SIZE  terhadap 

Kebijakan Dividen yang diproksi dengan Dividen Payout Ratio 

(DPR). 

Ha : β1, β2, β3, β4, β50:  

Ada pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan 

Manajerial yang diproksi dengan MOWN,Kepemilikan 

Institusional yang diproksi dengan INST, kebijakan hutangyang 

diproksi denganDebt To Equity Ratio(DER), Proftabilitas 

diproksi oleh Return On Asset (ROA) danUkuran Perusahaan 

yang di proksi dengan SIZE  terhadap Kebijakan Dividen yang 

diproksi dengan Dividen Payout Ratio (DPR). 

2. Kesimpulan  
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Ha : diterima bila sig. ≤ α  = 0,05 (variabel independen secara 

individual akan diterima bila nilai signifikansi α ≤ 0,05 terhadap 

variabel dependen). 

H0 : ditolak bila sig. > α = 0,05 (variabel independen secara 

individual akan diterima bila nilai signifikansi α > 0,05 terhadap 

variabel dependen). 

 

6. Koefisien Determinasi (R Square) 

Menurut Rahmawati dkk, (2011) koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variable terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol sampai satu. Semakin mendekati nilai satu menunjukkan 

semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variable 

bebas terhadap variasi variable terikat. 

 


