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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. 

Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dikarenakan PT 

Gudang Garam Tbk (GGRM) berada diperingkat pertama yang telah 

mendistribusikan dividen terbesar pada tahun 2019 ini yang mencapai Rp 

2.612,9/saham dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) berada diposisi kedua 

yang telah mendistribusikan dividen terbesar pada tahun 2019 ini yang 

mencapai Rp 775/saham (Dwi Ayuningtyas, 2019, 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190528112546-17-75480/emiten-

big-cap-bagi-bagi-dividen-siapa-paling-gede, 28 Mei 2019). 

Periode pembayaran dividen kepada investor sesuai dengan rapat umum 

pemegang saham (RUPS) saat ini (t) menggunakan kinerja perusahaan pada 

periode tahun sebelumnya (t-1). Pemilihan sampel yang digunakan 

menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2011-

2017. 

2. Perusahaan manufaktur yang membayar dividen tunai selama 

periode 2011-2017. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190528112546-17-75480/emiten-big-cap-bagi-bagi-dividen-siapa-paling-gede
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190528112546-17-75480/emiten-big-cap-bagi-bagi-dividen-siapa-paling-gede
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3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam 

satuan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata 

uangnya sama karena mata uang asing sifatnya berubah-ubah 

dalam waktu tertentu.  

4. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki ekuitas negatif, karena 

pada proksi debt to equity ratio (DER) tidak dapat 

diinterpretasikan apabila ekuitasnya bernilai negatif. 

5. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki saldo laba negatif, 

karena berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, dalam pasal 71 ayat (3) mengungkapkan 

bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan 

mempunyai saldo laba yang positif. 

6. Laporan tahunan yang dapat diakses pada periode 2011-2017. 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Kriteria 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1 

Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

dalam periode 2011-

2017. 

133 135 138 144 143 144 156 993 

2 

Perusahaan manufaktur 

yang tidak membayar 

dividen tunai dalam 

periode 2011-2017. 

(68) (65) (68) (65) (71) (77) (73) (487) 

3 

Perusahaan manufaktur 

yang tidak menyajikan 

laporan keuangan 

dalam satuan mata 

uang rupiah. 

(6) (13) (10) (14) (12) (10) (12) (77) 

4 

Perusahaan manufaktur 

yang memiliki ekuitas 

negatif. 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

5 

Perusahaan manufaktur 

yang memiliki saldo 

laba negatif. 

(0) (0) (0) (0) (1) (2) (1) (4) 

6 
Laporan tahunan yang 

tidak dapat diakses. 
(26) (6) (10) (4) (3) (4) (5) (58) 

  Jumlah Sampel 33 51 50 61 56 51 65 367 

Sumber : data dari www.idx.co.id yang telah diolah (2019) 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa 

laporan keuangan auditan, annual report yang diperoleh melalui 

website Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, serta laporan keuangan 

yang dipublikasikan perusahaan.  

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan melalui sumber data-data sekunder dan 

dipelajari, selanjutnya dilakukan pencatatan dan data diolah sesuai 

kepentingan penulis. Data-data tersebut diperoleh dari website Bursa 

Efek Indonesia www.idx.co.id, dan berbagai macam literatur yang 

ada. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.2.4 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen merupakan pembagian hasil laba yang diberikan 

perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Menurut Suradi (2017) menyatakan bahwa, dividen payout 

ratio merupakan dividen yang dibayarkan secara tunai oleh perusahaan 

kepada para investor. Kebijakan dividen dalam penelitian ini 

menggunakan dividend payout ratio (DPR) yaitu persentase dividen 
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yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba bersih setelah pajak. 

Pemilihan dividend payout ratio (DPR) sebagai alat ukur disebabkan 

dividend payout ratio dapat menggambarkan jumlah laba dari setiap 

lembar saham yang dialokasikan ke dalam bentuk dividen. Rasio 

pembayaran dividen diukur dengan cara membagi besarnya dividen 

tunai per lembar dengan laba bersih per lembar saham (Gumanti, 2013). 

DPR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Dividend Payout Ratio (DPR) =  
Dividen Tunai Per Lembar Saham

Laba Bersih Per Lembar Saham
 x 100% 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Profitabilitas  

 Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

menganalisis keuangan yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran 

keefektifan perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Penelitian 

ini memproksikan Profitabilitas dengan Return on Equity (ROE), 

karena rasio ini merupakan indikator yang tepat dalam mengukur 

suatu keberhasilaan bisnis dengan mensejahterakan investornya. 

Menurut Murhadi (2015), ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:  

Return on Equity (ROE)  = 
Laba bersih

Total ekuitas
 x 100% 
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3.3.2.2 Likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek melalui sejumlah kas yang dimiliki oleh 

perusahan. Penelitian ini memproksikan Likuiditas dengan Current 

Ratio (CR), karena rasio ini merupakan ukuran yang secara umum 

digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya (Dewi dan Sedana, 2018). Menurut 

Murhadi (2015), Current Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:  

Current Ratio = 
Aset Lancar

Liabilitas Lancar
 x 100% 

 

3.3.2.3 Leverage 

 Leverage mendeskripsikan seberapa besar modal pinjaman yang 

digunakan oleh perusahaan dalam segala kegiatan operasional 

perusahaan. Penelitian ini memproksikan Leverage dengan debt to 

equity ratio (DER), karena rasio ini rasio ini merupakan analisis 

yang dapat melihat apakah perusahaan mampu membayar seluruh 

kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya (Monika dan 

Sudjarni, 2018). Menurut Murhadi (2015), DER dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio (DER) = 
Total hutang

Total Ekuitas
 x 100% 
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3.3.2.4 Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif 

sebuah perusahaan mengatur asetnya. Penelitian ini memproksikan 

Rasio aktivitas dengan total assets turnover (TATO), karena total 

aset berupa bangunan dan tanah merupakan ukuran yang dipakai 

untuk menghasilkan penjualan, sehingga dengan menggunakan total 

assets turonver dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan melalui penggunaan aset tersebut 

(Lumbantobing et al., 2017). TATO dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

Total Assets Turnover (TATO) = 
Penjualan 

Total Asset
 x 100% 

 

3.3.2.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan menunjukkan skala besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total asset, jumlah penjualan dan 

rata-rata total asset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini 

memproksikan Ukuran Perusahaan dengan Size. Menurut Idawati 

dan Sudiartha (2014), penggambaran ukuran perusahaan dapat 

dilihat melalui total aset perusahaan pada neraca. Ukuran perusahaan 

diformulasikan sebagai berikut: 

Size = Ln (Total Assets) 
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3.3.2.6 Corporate Social Responsibility 

 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen 

perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna mensejahterakan perusahaan, komunitas 

setempat, masyarakat, dan lingkungan (Bhernadha et al., 2017). 

Pengukuran pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan 

Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRI) yang 

terdapat beberapa item indikator. Kategori pengungkapan CSR 

menggunakan standar General Reporting Initiatives (GRI) G4 yang 

terdiri dari 91 indikator. Jika perusahaan mengungkapkan item CSR 

maka diberi skor 1(satu) dan jika perusahaan tidak mengungkapkan 

item CSR maka diberi skor 0 (nol). CSRI dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut:  

 𝐶𝑆𝑅𝐼 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑁𝐺𝑈𝑁𝐺𝐾𝐴𝑃𝐴𝑁 𝐼𝑇𝐸𝑀 𝐶𝑆𝑅 𝑌𝐴𝑁𝐺 𝐷𝐼𝐿𝐴𝐾𝑈𝐾𝐴𝑁 𝑃𝐸𝑅𝑈𝑆𝐴𝐻𝐴𝐴𝑁

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐸𝑁𝐺𝑈𝑁𝐺𝐾𝐴𝑃𝐴𝑁 𝐼𝑇𝐸𝑀 𝐶𝑆𝑅 𝑌𝐴𝑁𝐺 𝑆𝐸𝐻𝐴𝑅𝑈𝑆𝑁𝑌𝐴 𝐷𝐼𝐿𝐴𝐾𝑈𝐾𝐴𝑁
 

  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan menggambarkan dan mendeskripsikan 

suatu data dalam jumlah data, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

nilai minimum dan maksimum terhadap variabel penelitian antara lain 

kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio aktivitas, 

ukuran perusahaan dan corporate social responsibility. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel 

pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2016). Uji normalitas data dapat dianalisis dengan 

menggunakan grafik histogram dan grafik normal probability plot 

dan uji statistic dengan Kolmogorov-SmirnovZ, dengan ketentuan 

jika nilai signifikansi > α (0,05) artinya bahwa data residual 

terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < α (0,05) 

artinya bahwa data residual tidak terdistribusi normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2016), Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan 

adanya hubungan (korelasi) antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 maka 

tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi 

tersebut baik. 
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2. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, 

maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi 

tersebut tidak baik. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik scatterplot 

dan uji statistik. Uji statistik Glejser dipilih karena lebih dapat 

menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot 

yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan 

meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya 

terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan untuk 

menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak di antara 

data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien 

signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan 

tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya 0,05 (5%). 

Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 

yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 
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heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Jika koefisien signifikansi 

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat 

disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). Untuk 

mengetahui adanya korelasi dalam suatu regresi dapat dilakukan 

uji Durbin-Watson (DW test). Hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah:  

Ho: Tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha: Ada autokorelasi (r ≠ 0) 

 

3.4.3 Uji Model Fit 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau 

terikat. Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : b1 ,b2 ,b3,b4, b5 ≥ 0 

 Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

dari variabel independen (X1 s/d X5) terhadap variabel dependen (Y).  
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Nilai F-hitung dapat dicari dengan rumus:  

df = (k-1) + (n – k) 

Keterangan:  

n = Jumlah Sampel  

k= Banyaknya Parameter (β1 – β5)   

Jika Fhitung > F-tabel, maka Ho ditolak; dan  

Jika Fhitung <F-tabel, maka Ho diterima. 

 

3.4.4 Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi (R²) dinyatakan dalam presentase 0 dan 1. Nilai 

(R²) yang mendekati 0 berarti menunjukkan kemampuan variasi 

variabel dependen semakin kecil. Nilai (R²) yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (I. 

Ghozali, 2016). 

 

3.4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi 

linear berganda adalah sebagai berikut: 

DPR = α + β1ROE + β2CR + β3DER + β4TATO + β5SIZE + β5CSR + ε 
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Keterangan:  

DPR : dividen payout ratio 

α  : konstanta 

β1 – β5 : koefisien regresi 

ROE : Profitabilitas 

CR : Likuiditas  

DER : Leverage 

TATO : Rasio Aktivitas 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

CSR : Corporate Social Responsibility 

ε  : error / variabel pengganggu 

 

3.4.6 Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan alat Uji-T. 

Untuk menilai signifikansi masing-masing parameter yang diestimasi, 

maka digunakan t-test: 

𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 =  
𝛽𝑡

𝑆𝛽𝑡
 

Keterangan: 

βt = Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sβt = Standar error dari masing-masing variabel dengan tingkat 

kesalahan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau 0,05. 

Berikut adalah kriteria penerimaan hipotesis: 
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1. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan β1 > 0, maka H1 diterima 

yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan β2 > 0, maka H2 diterima 

yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

divdien. 

3. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan β3 < 0, maka H3 ditolak 

yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

divdien. 

4. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan β4 > 0, maka H4 diterima 

yaitu aktivitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

divdien. 

5. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan β5 > 0, maka H5 diterima 

yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan divdien. 

6. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan β5 > 0, maka H6 diterima 

yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan divdien. 

 

 

 

 

 


