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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana menurut 

Kuncoro (2007:14) metode penelitian kuantitatif ini merupakan pendekatan ilmiah 

terhadap pengambilan keputusan manajerial ekonomi yang berangkat dari data. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan kali ini menggunakan deskriptif kuantitatif 

dimana pengujian ini menggunakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris mengenai pengaruh keputusan pendanaan, keputusan 

investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian yang akan dilakukan kali ini menggunakan data sekunder 

sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi (2010:22) data sekunder ini merupakan data 

yang diambil dari dokumen-dokumen grafis (table dan catatan). Untuk lebih 

terperincinya, data sekunder dalam penelitian ini diambil melalui data ringkasan 

kinerja perusahaan dan laporan keuangan perusahaan selama periode yang telah 

ditetapkan. Jenis data yang akan digunakan adalah data panel dimana data panel ini 

merupakan gabungan dari data time series (data berdasarkan runtut waktu) dengan 

data cross section, untuk teknis analisisnya sendiri menggunakan analisis regresi 

berganda.  

Objek penelitian kali ini adalah semua perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 
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2013-2015. Semua daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI diambil 

melaui website di http://www.sahamok.com dari tahun 2013-2015. Total 

perusahaan yang terdaftar selama tahun 2013-2015 ada 420 perusahaan.  

3.2. Pupulasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:80). 

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

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

2013-2015, yaitu sebanya 50 perusahaan dimana laporan keuangan yang diteliti 

sebanyak 150 laporan keuangan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010:73). Adapun sempel dari penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling itu sendiri adalah 

teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu 

yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif 

(Sugiyono, 2010:74). Kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Semua perusahaan yang sudah tercantum dalam kelompok industi makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

mempublikasikan laporan perusahaan mereka berturut-turut dari tahun 

2013-2015. 

http://www.sahamok.com/
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2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2013-2015, dan tidak mengalami delisting selama tahun 

penelitian tersebut. 

3. Perusahaan manufaktur dimana selama tahun 2013-2015 ini memiliki 

dividend payout ratio. 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telak dibuat sebelumnya, 

diperoleh sampel penelitian dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan manufaktur tahun 2013 151 

Perusahaan manufaktur tahun 2014 151 

Perusahaan manufaktur tahun 2015 153 

Total Perusahaan manufaktur tahun 

2013 - 2015 

455 

Total perusahaan manufaktur yang 

tidak mengalami deisting selama tahun 

penelitian 

453 

Total perusahaan manufaktur yang 

memiliki DPR 

49 

Total perusahaan yang memenuhi 

syarat normalitas 

19 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan periode pengamatan selama 3 

tahun, dimulai dari tahun 2013-2015, sehingga data yang diperoleh adalah 19 
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(perusahaan) x 3 (tahun pengamatan) sehingga diperoleh 57 data perusahaan. 

Perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur 2013-2015 

No Perusahaan Kode 

1 PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk. 

INTP 

2 PT. Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 

3 PT. Surya Toto Indonesia Tbk. TOTO 

4 PT. Lion Steel Tbk. LION 

5 PT. Lionmesh Prima Tbk. LMSH 

6 PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 

7 PT. Ekadharma International 

Tbk. 

EKAD 

8 PT. Trias Sentosa Tbk. TRST 

9 PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 

10 PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 

11 PT. Trisula International Tbk. TRIS 

12 PT. KMI Wire & Cable Tbk. KBLI 

13 PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk. 

ICBP 

14 PT. Gudang Garam Tbk. GGR

M 

15 PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. WIIM 

16 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 

17 PT. Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk.. 

SIDO 

18 PT. Tempo Scan Tbk. TSPC 

19 PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 

Sumber : Olahan data dari www.idx.com 

3.3. Jenis Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 
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literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2010:139). Data 

penelitian ini akan diambil dari laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan 

dipublikasikan. Data tersebut diperoleh dari : 

1. Bursa Efek Jakarta, www.idx.co.id tahun 2013-2015 (dengan kriteria audit,  

2. www.sahamok.com (tahun 2013-2015) 

3. www.duniainvestasi.com (tahun 2013-2015) 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini akan dilakukan 

dengan : 

1. Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka ini akan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur 

pustaka yang telah ditemukan seperti makalah, jurnal, dan sumber-sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini akan dilakukan dengan mencatat maupun 

mendokumentasikan semua data yang diambil dari Indonesia Capital Market 

Directory (IDMC). 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis merupakan proses pencarian data kemudaian disusun secara 

sistematis, dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang lebih penting dan mana yang perlu dipelajari lebih dalam 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.duniainvestasi.com/
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lagi, kemudian membuat kesimpulan dimana kesimpulan tersebut mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya. Peneliti menganalisa data 

yang tekah didapatkannya dengan menggunakan metode: 

3.5.1. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif ini merupakan analisis yang mengolah datanya dengan 

menggunakan bentuk angka (numeric). Dalam hal ini penulis akan mengelolah data 

keuangan yang diambil dari Bursa Efek Jakarta, kemudian hasil dari data tersebut 

akan membentuk data Price Earning Ratio (PER), DER, Dividend Payout Ratio 

(DPR), Price Book Value (PBV). 

3.5.2. Analisis Statistik 

Analisis statistik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple) 

Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang 

digunakan secara bersama untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas 

terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval (Umi Narimawati, 2008:5). 

Model dari persamaan regresi yang akan diuji oleh penulis adalah sebagai berikut : 

𝑌 =∝ +𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀 

Keterangan : 

𝑌  = PBV 

∝  = Konstanta 
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𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Koefisien regresi   

𝑋1  = PER 

𝑋2  = DER 

𝑋3  = DPR 

𝜀  = Error 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menerangkan seberapa 

besar pengaruh Price Earning Ratio (PER), DER, Dividend Payout Ratio 

(DPR) terhadap Price Book Value (PBV). 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menggunakan analisis linear berganda atau multiple linear 

regression, ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan terlebih dahulu 

dimana asumsi-asumsi ini merupakan alat untuk menganalisis pengaruh 

variabel-variabel yang diteliti. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. 

Tujuan dilakukannya pegujian ini adalah untuk mendapatkan model persamaan 

regresi yang baik dan mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak biasa 

sesuai dengan kaidah BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Dalam 

pengujian yang dilakukan ini, penulis menggunakan software SPSS. 

A. Uji Normalitas 

Kegunaan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah model 

regresi yang kita uji ini memiliki distribusi normal atau tidak. Asumsi 

normalitas merupakan salah satu persyaratan terpenting pada pengujian 
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kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Biasanya model regresi yang 

baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga data tersebut layak untuk dilakukan pengujian secara statistik. 

Dasar dari pengambilan keputusan untuk menentukan kenormalan data 

dapat kita ukur dengan melihat angka probabilitasnya (Asymtotic Significance), 

yaitu: 

a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal. 

b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berditribusi secara normal. 

Uji normalitas juga dapat diuji dengan menggunakan grafik dimana cara 

mendeteksinya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

(normal) dari grafik. Dasar dari pengambilan keputusan untuk kasus ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Jika data yang digunakan menyebar disekitar garis diagonal atau garis 

normal dan mengikuti arah garis diagonal grafik, maka hal ini 

menunjukkan adanya distribusi normal sehingga model persamaan 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data yang digunakan menyebar jauh dari garis diagonal atau garis 

normal dan tidak mengikuti arah garis diagonal grafik, maka hal ini 

tidak menunjukkan adanya distribusi normal sehingga persamaan 

regresi tidak memenuhi syarat asumsi normalitas. 
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B. Uji Multikolinieritas 

Kegunaan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk mengetahui apakah 

dalam suatu model regresi yang kita teliti memiliki kolerasi atau hubungan yagn 

signifikan terhadap variabel bebas atau tidak. Menurut Ghozali (2009), model 

regresi yang baik normalnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Menurut Afzal (2012) Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi 

bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian 

variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifkan. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolineritas pada model 

regresi penelitian kita dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor). Apabila niali VIF yang kita cari < 10 menandakan bahwa data 

regresi kita bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance-nya > 

0,1 (10%) hal tersebut mengidentifikasikan bahwa model regresi kita bebas dari 

multikolinearitas. 

Hipotesa yang dapat digunakan dalam uji multikolinearitas adalah: 

Ho : Tidak ada multikolinearitas  

Ha : Ada multikolinearitas 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

Jika VIF > 10 atau tolerance < 0,1 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika VIF < 10 atau tolerance > 0,1 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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C. Uji Heteroskedastisitas 

Kegunaan dari uji heteroskedastisitas ini adalah untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi ada ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Dalam penelitiannya Kuncoro (2007:96) menyatakan 

bahwa Heteroskedastisitas ini muncul apabila terjadi kesalahan atau residual 

dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi 

ke observasi lainnya. Maka dari itu model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Gozali, 2009). 

Menurut Sunyoto (2011) data akan dikatakan homoskedastisitas  jika pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data anatara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur. Sedangkan data akan dikatan heteroskedastisitas 

jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik 

menyempit, melebar maupun bergelombang 

D. Uji Autokorelasi 

Kegunaan dari uji autokolerasi ini adalah untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi linear ada kolerasi antara pengganggu pada periode t 

(waktu) dengan kesalahan pada periode t-1 (waktu sebelumnya). Jika dalam 

pengujian ini didapati korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Korelasi antar observasi ini dapat diukur berdasarkan deret waktu dalam model 

regresi. Akibat adanya masalah ini, koefisien yang diperoleh menjadi tidak 

effisien, dengan kata lain tingkat kesalahannya menjadi besar dan koefisien 
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regresi menjadi tidak stabil. Salah satu cara untuk mencari ada atau tidaknya 

autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-

Watson ini hanya digunakan untuk uji autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi diantara variabel bebas. Menurut Sunyoto (2011) kriteria 

perhitunga dalam uji Durbin-Watson (DW) adalah sebagai berikut: 

1) Terjadi autokolerasi positif, jika nilai DW dibawah -2 atau DW < -2 

2) Tidak terjadi autokolerasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau 

-2 ≤ DW ≤ +2 

3) Terjadi autokolerasi negative, jika nilai DW diatas +2 atau DW > +2 

3.6. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui kekuatan variabel 

independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2006).  

1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai dari koefisien determinasi itu sendiri antara nol dan satu. 

Apabila hasil dari R mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi 

yang kuat antara variabel terikat. Namun jika hasi R mendekati 0 berarti 

terdapat korelasi yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat 

(Ghozali, 2009). 
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2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel 

dependen. 

Kriteria hipotesis: 

1. Ho : bi = 0 

Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

(keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen) 

secara individu terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). 

2. Ha : bi ≠ 0 

Berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

(keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen) 

secara individu terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). 

Kriteria pengujian: 

a) Jika nilai t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti 

bahwa ada hubungan antara variabel independen (keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen) dengan variabel dependen 

(nilai perusahaan). 

Jika nilai t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak 

ada hubungan antara variabel independen (keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen) dengan variabel dependen (nilai perusahaan). 


