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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun amatan 2012 sampai 2016. Sampel pada 

penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang terdaftar di sektor properti dan real 

estate agar data yang digunakan bersifat homogen. Pengambilan sampel 

menggunakan metode non probabilitas yaitu purposive sampling dimana sampel 

diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu (Hartono: 2013). Kriteria 

pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di BEI dan berada pada sektor properti dan real estate 

selama tahun amatan 2012 sampai 2016. 

2. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan selama tahun amatan 2012 

sampai 2016 

3. Tidak berganti sektor atau delisting selama tahun amatan 2012 sampai 2016 
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Tabel 3.1  

Tabel sampel 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018  

 Kemudian sampel dapat dipisahkan menjadi dua berdasarkan kebijakan 

dividennya yaitu yang membayarkan dividen tunai dan tidak membayarkan 

dividennya. Pembagian tersebut yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Tabel kebijakan dividen 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018 

 

 

No Kriteria Sampel 2012 2013 2014 2015 2016 Total

1

Perusahaan yang terdaftar di BEI 

pada sektor properti dan real 

estate selama tahun amatan 

2012 sampai 2016

42 44 43 46 46 221

2
Delisting pada tahun amatan 

2012 sampai 2016
(2) (1) - - - (3)

3
Berganti sektor pada tahun 

amatan 2012 sampai 2016
(2) (5) (4) (3) (3) (17)

4
Tidak tersedia laporan tahunan 

yang lengkap
(6) (6) (7) (11) (11) (41)

32 32 32 32 32 160Jumlah sampel

MEMBAYAR TIDAK

2012 14 18 32

2013 14 18 32

2014 16 16 32

2015 15 17 32

TOTAL 59 69 128

TOTALTAHUN
KEBIJAKAN DIVIDEN
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3.2   Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan tahunan perusahaan selama tahun 2013 sampai 2016. Data 

sekunder yang digunakan diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.3  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan. Variabel independen dari penelitian ini adalah profitabilitas, 

likuiditas,  leverage, dan kebijakan dividen. 

3.3.1  Variabel Dependen 

3.3.1.1 Nilai Perusahaan 

Husnan (1996: 7) menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah harga 

yang bersedia dibayar oleh investor jika perusahaan dijual. Pada penelitian ini 

nilai perusahaan diproksikan dengan rasio Price to Book Value (PBV) dan 

menggunakan harga saham penutupan pada tanggal 31 Desember pada tiap 

tahun amatan. PBV digunakan karena menurut Kastutisari (2013), nilai buku 

merupakan ukuran yang stabil yang dapat dibandingkan dengan nilai pasar. 

PBV dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
  

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Profitabilitas 

Ernawati (2015) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada satu periode tertentu. Penelitian ini 

menggunakan Basic Earning Power (BEP) untuk melihat profitabilitas 
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perusahaan. BEP menunjukkan tingkat kemampuan aset perusahaan untuk 

menciptakan laba (Weston: 1990). BEP dirumuskan sebagai berikut: 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

3.3.2.2 Likuiditas 

Brealey (1996) menyatakan bahwa likuiditas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa mudahnya perusahaan mengeluarkan kas 

untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Penelitian ini menggunakan Cash 

Ratio untuk mengukur aset perusahaan yang paling likuid yaitu kas dan 

sekuritas jangka pendek. Cash ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐾𝑎𝑠 + 𝑆𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 

3.3.2.3 Leverage 

Leverage menurut Suwardika (2017) adalah gambaran atas pemakaian 

hutang suatu perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Leverage 

pada penelitian ini diproksikan dengan menggunakan Debt to Asset Ratio 

(DAR). DAR menunjukkan berapa besar jumlah aktiva perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang (Dwipayana: 2016). Semakin besar DAR berarti semakin 

besar aset yang dibiayai oleh hutang. DAR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

3.3.2.4 Kebijakan dividen 

Kebijakan dividen menurut Senata (2016) adalah keputusan pihak 

manajemen untuk menentukan perlakuan terhadap pendapatan setelah pajak 

yang dibagikan dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen pada model pertama 
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diproksikan dengan variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan yang 

membayarkan dividen, sedangkan 0 untuk perusahaan yang tidak 

membayarkan dividen. Kebijakan dividen untuk model penelitian kedua 

dihitung dengan menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
  

3.4 Alat Analisis Data 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan alat uji yaitu program 

SPSS. Alat analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai 

hipotesis 3 pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melalukan pengujian hipotesis, data harus lolos uji asumsi klasik 

agar hasil dari pengujian hipotesis terhindar dari gejala-gejala yang mengganggu 

ketepatan dari hasil analisis data. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan terdiri 

dari: 

1. Uji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk melihat dan mendeteksi apakah data 

yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang empirik yang 

memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistik menganut paham bahwa 

fenomena yang terjadi di alam ini berlangsung secara wajar dan dengan 

kecenderungan berpola. Uji normalitas data ini menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov terhadap masing-masing variabel. Data dikatakan 

normal jika probabilitasnya lebih besar dari α = 0.05. (Muniarti, dkk. 2013) 
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2. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan 

antara variabel bebas pada model regresi berganda. Multikolinearitas 

menyebabkan regresi menjadi tidak efisien. Uji multikolinearitas dilakukan 

dengan uji regresi. Nilai variance inflation factor (VIF) digunakan untuk 

melihat adanya multikolinearitas atau tidak, jika nilai VIF berada pada 

angka kisaran 10 atau memiliki tolerance mendekati 1 maka tidak terjadi 

masalah multikolinearitas. (Muniarti, dkk. 2013) 

3. Uji heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi pada metode regresi yaitu heteroskedastisitas. Asumsi 

ini mengatakan bahwa error memiliki keragaman yang sama pada setiap 

sampelnya. Jika error tidak bersifat konstan maka data dapat dikatakan 

bersifat heteroskedastisitas.  Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji Glesjer. Uji Glesjer sendiri dapat dilakukan dengan meregresi 

variabel independen terhadap nilai absolut residual. Data dikatakan terbebas 

dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi masing-masing variabel 

independen  lebih besar dari α = 0.05. (Muniarti, dkk. 2013) 

4. Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antar waktu atau individu yang terjadi antar 

observasi dalam satu variabel. Kasus autokorelasi sering terjadi pada data-

data yang bersifat time series yang berarti data sekarang dipengaruhi oleh 

waktu yang lalu. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Durbin- Watson. (Muniarti, dkk. 2013) 
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3.4.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

dikarenakan penelitian ini memiliki variabel bebas lebih dari satu. Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, leverage, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.  

Terdapat dua rumusan model penelitian ini guna melihat pengaruh 

pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan. Model pertama digunakan untuk 

melihat apakah kebijakan dividen tunai perusahan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Model pertama ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝑃 =  𝛽0 + 𝛽1𝐵𝐸𝑃 + 𝛽2𝐶𝑅 +  𝛽3𝐷𝐴𝑅 + 𝛽4 𝐷𝐷𝑃𝑅 +  𝜀 ................Model 1 

Sedangkan model kedua digunakan untuk melihat pengaruh besarnya dividen 

yang dibayarkan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Model kedua penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝑃 =  𝛽0 + 𝛽1𝐵𝐸𝑃 + 𝛽2𝐶𝑅 +  𝛽3𝐷𝐴𝑅 + 𝛽4 𝐷𝑃𝑅 +  𝜀 ...................Model 2 
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Keterangan 

NPP   : Nilai Pasar Perusahaan 

Β0    : Intercept 

β1, β2, β3, β4  : Koefisien variabel independen 

BEP   : Basic Earning Power (EBIT/ Total Aset) 

CR   : Cash Ratio(Kas dan Setara Kas/Liabilitas jangka pendek) 

DAR    : Debt to Asset Ratio (Total Liabilitas/ Total Aset) 

DDPR   : Dummy kebijakan dividen 

DPR                : Dividend Payout Ratio (Dividen perlembar saham/ Laba 

perlembar saham) 

ε    : Error 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

1. H1 sampai H4a diterima jika signifikan dan koefisien regresi H1 sampai dan 

H4b bernilai positif.  

2. H4b diterima jika signifikan dan koefisien regresinya bernilai positif. 
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