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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website : www.idx.co.id dan melalui situs 

situs yang berkaitan. 

B. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yang digunakan merupakan data laporan keuangan perusahaan 

manufaktur periode 2013-2015. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur  yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen selama periode 2013-2015 

3. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap berupa laporan 

keuangan perusahaan. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi bisa didefinisikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan serta mempelajari 

dokumen atau arsip terkait masalah yang akan diteliti. Data bisa diakses melalui 

www.idx.co.id dengan periode tahun 2013-2015 yang berbentuk laporan 

keuangan dan laporan tahunan (annual report) 

E. Definisi Operasional Variable Penelitian 

1. Variabel Dependen  

 Dalam penelitian ini kebijakan deviden diproksi dengan DPR. Dividend 

Payout Ratio adalah perbandingan anatara dividend per share dengan earning 

per share. DPR merupakan presentase dari pendapatan yang akan dibayarkan 

kepada para pemegang saham sebagai cash dividend (Riyanto, 2008). Dividen 

Payout Ratio (DPR) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐷𝑃𝑅𝑖𝑡 =
𝐷𝑃𝑆𝑖𝑡

𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡
 

(Hanafi, 2004) 

  

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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2. Variabel Independen  

a) Rasio Likuiditas  

   Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan  

perusahaan untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada 

waktunya, likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar 

yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat 

berharga, piutang, persediaan, Agus sartono (2008). Penelitian ini likuiditas 

perusahaan diukur dengan current ratio. Current ratio merupakan salah satu 

ukuran dari rasio likuiditas (liquidity ratio) yang dihitung dengan membagi 

aktiva lancar (current assets) dengan hutang atau kewajiban lancar (current 

liability). current ratio (CR) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐶𝑅𝑖𝑡 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡

ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡
 

(Hanafi, 2004) 

 

b) Rasio Profitabilitas  

 Rasio Profitabilitas adalah mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, Nursaada (2012). Rasio 

profitabilitas dalam penelitian ini  diproksi kan dengan ROA. Return on 

assets (ROA) adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil 
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diperolehperusahaan dalam menjalankan operasionalnya. ROA dapat 

dirumuskan sebagai berikut  

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 =
𝐸𝐴𝑇𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡𝑖𝑡
 

( Hanafi, 2004) 

c) Rasio solvabilitas  

 Rasio solvabilitas adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya menurut Hanafi (2004). Rasio 

solvabilitas dalam penelitian ini diproksi dengan DER. Debt to equity ratio 

(DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang ( I Gede,2012).  

DER𝑖𝑡= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖𝑡
 

(Hanafi, 2004) 

 

d) Rasio aktivitas  

 Rasio aktivitas adalah rasio yang melihat seberapa besar efisiensi 

penggunaan asset oleh perusahaan menurut Hanafi (2004).  Rasio aktivitas 

dalam penelitian ini diproksi dengan Total Assets Turn Over  (TATO). Total 
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asset turn over adalah untuk menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan 

menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan 

mendapatkan laba, Agus Sartono (2008). Dalam mencari hubungan antara 

perputaran aktiva dengan rentabilitas ekonomi, menggunakan perhitungan 

rasio aktivitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modalnya (Kadek, 

2016). 

TATO𝑖𝑡=
𝑃𝐸𝑁𝐽𝑈𝐴𝐿𝐴𝑁𝑖𝑡

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴𝑖𝑡
 

(Hanafi, 2004) 

e) Size  

Ukuran perusahaan atau size menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

yang dapat dilihat dari besar kecilnya total asset perusahaan,yang diproksikan 

dengan log of total asset. Logaritma natural of total asset ini digunakan untuk 

mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu kecil, 

maka nilai total asset dibentuk menjadi logaritma natural (Ln Total asset). 

Logaritma natural ini dibentuk bertujuan untuk membuat data total asset 

terdistribusi normal, Darmawati (2005) dalam Aini (2016). 

Proksi ukuran perusahaan dapat menggunakan natural log total aset. 

Nilai buku aset total adalah nilai aset total yang tercatat dalam neraca tahun t.  

Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (total aset) 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis data  

   Pengujian hipotesis dilakukan untuk meneliti pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan deviden. Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis berganda untuk mengolah dan membahas data 

yang telah diperoleh serta menguji hipotesis yang diajukan. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0 untuk 

mempermudah perhitungan statistik. 

 

2. Statistik Deskriptif 

  Analisis statistic deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu 

data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok digunakan untuk 

megetahui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan 

standar deviasi masing masing variabel. Tujuan analisis ini untuk membuat 

gambaran secara sistematis data yang factual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti ( Riduan 

dan Sunarto dalam Handayani,2016). 
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3. Uji Regresi Linear Berganda 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda, yaitu : 

𝑌𝑡= 𝛼+ 𝛽𝑖𝑡𝐿𝑖𝑘𝑖𝑡+ 𝛽𝑖𝑡𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡+ 𝛽𝑖𝑡𝑆𝑜𝑙𝑖𝑡+𝛽𝑖𝑡𝐴𝑘𝑡𝑖𝑡+𝛽𝑖𝑡𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 

Dimana : 

Y = kebijakan deviden 

a = Konstanta 

𝛽1 − 𝛽4= Nilai koefisien yang dicari 

Lik = likuiditas 

Prof = profitabilitas 

Sol = solvabilitas 

Akt = aktivitas 

SIZE= size (ukuran perusahaan) 

4. Uji Asumsi Klasik 

  Menurut Ghozali (2011), Pengujian uji asumsi klasik merupakan suatu 

pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 
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digunakan bebas dari kesalahan pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari : 

a.  Uji Normalitas 

 Ghozali (2009:107) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam modelregresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. 

 Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menghubungkandata sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji 

Kolmogorov Smirnov. Jika nilai Kolmogrov-smirnov lebih besar dari α = 

0,05, maka data normal (Ghozali,2009). 

b. Uji Multikolinearitas 

   Ghozali (2009:25) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam modelregresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna 

antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
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   Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem 

multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2009) :  

1. Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance  Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multiko adalah :  

Mempunyai angka Tolerance diatas (>) 0,1  

Mempunyai nilai VIF di di bawah (<) 10  

2. Mengkorelasikan antara variabel independen, apabila memiliki 

korelasi yang sempurna ( lebih dari 0,5 ), maka terjadi problem 

multikolinearitas demikian sebaliknya.  

 

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. 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 

(Ghozali, 2009:79). 
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 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-

test). Uji ini digunakan untukautokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.  

 

d. 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. 
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5. Metode Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (t hitung) 

Menurut Ghozali (2009) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel indenpenden terhadap variabel dependen secara parsial atau 

individu dengan tingkat signifikan α = 5%, yaitu jika t signifikan > α maka 

H0 diterima dan Ha ditolak dan sebaliknya jika t signifikan < α maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 

b. Uji Simultan (F hitung) 

 Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel indenpenden 

terhadap variabel dependen secara simultan atau keseluruhan dengan tingkat 

signifikan α = 5%, yaitu jika F signifikan >α maka H0 diterima dan Ha 

ditolak dan sebaliknya jika F signifikan <α maka H0ditolak dan Ha 

diterima. 

c.  Koefisien Determinasi (R Square) 

  Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R² 

berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu 

menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan 

variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. 


