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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Sumber dan Jenis data 

   Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan 

data sekunder sebagai sumber datanya. Data sekunder untuk penelitian 

diambil dari Laporan Keuangan emiten yang terdaftar dalam Indeks IDX 30. 

Laporan keuangan emiten diperoleh dari website resmi perusahaan dan 

website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

3.2. Populasi dan Sampel 

   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks IDX 30 pada periode 2014-2019. Sampel penelitian 

ditentukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling 

adalah metode pemilihan sampel penelitian dengan menggunakan kriteria 

tertentu yang dibuat oleh peneliti (Jogiyanto, 2008). Adapun kriteria 

pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan non keuangan yang masuk dalam Indeks IDX 30 

pada tahun 2014-2019. Penggunaan emiten non keuangan 

karena adanya perbedaan jenis laporan keuangan antara emiten 

keuangan dan non keuangan.  

2. Perusahaan yang selalu masuk dalam Indeks IDX 30 dalam 

satu tahun buku (Periode Januari-Desember) karena laporan 

http://www.idx.co.id/
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keuangan yang digunakan adalah laporan akhir tahun yang 

mencerminkan kinerja sejak Januari hingga Desember . 

3. Perusahaan yang membagikan dividen kas pada periode 

pengamatan. 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, maka jumlah sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Proses Penentuan observasi 

 

Kriteria penentuan observasi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Perusahaan yang masuk dalam 

Indeks IDX 30 
30 30 30 30 30 30 180 

Perusahaan keuangan yang 

masuk dalam Indeks IDX 30 
(4) (4) (4) (4) (5) (5) (26) 

Perusahaan yang tidak selalu 

masuk Indeks IDX 30 dalam 

satu tahun  (Jan-Des) 

(2) (3) (2) (3) (4) (1) (15) 

Perusahaan dalam IDX 30 yang 

menggunakan mata uang USD 

dalam laporan keuangannya 

(2) (3) (2) (3) (4) (5) (19) 

Perusahaan yang tidak 

membagikan dividen kas 
(3) (1) (0) (1) (2) (3) (10) 

Data outlier (1) (2) (2) (0) (1) (3) (9) 

Total observasi 15 16 15 17 15 12 90 

    

   Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel 

dependen kebijakan dividen, variabel independen yang terdiri dari 
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profitabilitas, Leverage dan Capital Expenditure, dan variabel moderasi 

Likuiditas. 

3.2.1 Profitabilitas  

  Profitabilitas menunjukan selisih antara pendapatan dan beban suatu 

perusahaan (Brigham dan Houston,2004). Variabel profitabilitas sering 

dijadikan tolok ukur utama kinerja suatu perusahaan, semakin besar nilai 

profitabilitas perusahaan maka menunjukan kinerja yang semakin baik. 

Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini menggunakan variabel Return 

on asset (ROA). Menurut Foster (1986) ROA dapat dihitung dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan aset perusahaan 

yang dirumuskan: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 

3.2.2 Leverage 

  Leverage merupakan ukuran seberapa besar hutang yang dimiliki 

perusahaan. Semakin besar leverage maka perusahaan akan berpotensi 

mengalami kesulitan keuangan karena hutang menimbulkan biaya bunga 

yang harus dibayar perusahaan. Pengukuran Leverage menggunakan debt to 

equity ratio (DER) yang dilakukan dengan membagi total hutang dengan 

total ekuitas perusahaan (Brigham dan Houston,2004) 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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3.2.3 Capital Expenditure 

Capital Expenditure merupakan pembelian bersih atas aset tetap 

yang dilakukan perusahaan (Brigham dan Houston,2004). Perusahaan 

menggunakan aset tetap untuk dapat beroperasi dan menjangkau konsumen 

yang semakin luas. Menurut Suharli (2007) pengukuran Capital 

Expenditure (CAPEX) dilakukan dengan menghitung pertumbuhan aset 

tetap perusahaan 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 (𝑡)−𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 (𝑡−1)

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 (𝑡−1)
  

3.2.4 Likuiditas 

Likuiditas merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan  dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya. Semakin 

besar tingkat likuiditas menunjukan perusahaan yang aman dan semakin 

jauh dari kesulitas keuangan (Brigham dan Houston,2004). Pengukuran 

likuiditas pada penelitian ini menggunakan Current ratio (CR), yang 

dihitung dengan membagi aset lancar selain persediaan dengan total hutang 

lancar yang dimiliki perusahaan (Kieso et al,2016). Current ratio dihitung 

dengan pembagian antara aset lancar dengan hutang lancar perusahaan 

𝐶𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

3.2.5 Kebijakan dividen 

  Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan 

seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 
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kepada investor. Dividen sendiri merupakan salah satu imbal hasil yang bisa 

diperoleh investor jika berinvestasi saham. Menurut Kieso et al (2016) 

kebijakan dividen bisa diukur dengan Dividend payout ratio (DPR) yang 

diukur dengan membandingkan besarnya dividen per saham (DPS) dengan 

laba bersih per saham (EPS). 

𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 (𝐷𝑃𝑆)

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 (𝐸𝑃𝑆)
 

3.2.6 Metode analisis data dan Pengujian hipotesis 

Untuk menganalisa data penelitian digunakan alat uji statistic regresi 

berganda. Sebelum melakukan analisis regresi diperlukan pengujian asumsi 

klasik (Ghozali,2014) untuk memastikan agar hasil pengujian nantinya tidak 

bias. Setelah data lolos semua pengujian asumsi klasik baru dilakukan 

pengujian hipotesis. 

 

3.3 Pengujian asumsi klasik 

3.3.1 Pengujian Normalitas  

Pengujian Normalitas dilakukan untuk mengetahui kondisi 

distribusi data (Ghozali, 2014). Data yang baik memiliki distribusi yang 

normal. Pengujian Normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 

test. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi uji 

Kolmogorov-Smirnov test lebih dari 0,05 (sig> 0,05). Jika data belum 

normal maka data yang bersifat outlier bisa dikeluarkan dari penelitian. 
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3.3.2 Pengujian Multikolinearitas 

  Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

antar variabel bebas (independent) terjadi kondisi saling mempengaruhi. 

Data yang baik harus bebas multikolinearitas karena adanya 

multikolinearitas membuat bias nilai signifikansi pengujian hipotesis 

nantinya. Pengujian Multikolinearitas dilakukan dengan Uji VIF dan 

Tolerance (Ghozali,2014), data dikatakan tidak mengalami 

multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih 

dari 0,1. 

3.3.3 Pengujian Autokorelasi 

  Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengatahui kondisi data 

yang runtut waktu (Time series). Data yang baik harus lolos uji 

autokorelasi sehingga tidak terjadi runtut waktu. Pengujian autokorelasi 

dilakukan dengan uji Durbin-Watson (Ghozali,2014). Data dikatakan lolos 

uji autokorelasi jika nilai DW terletak diantara DU dan 4-DU 

(DU<DW<4-DU) 

3.3.4 Pengujian Heteroskedastisitas 

  Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

pada data terjadi perbedaan variance. Data yang baik bersifat homogen 

agar tidak menimbulkan bias. Pengujian Heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji Glejser (Ghozali,2014). Uji glejser dilakukan dengan 

meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut unstandardized 
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residual (ABSRES). Data dikatakan homogeny jika nilai signifikansi 

semua variabel independen hasil uji Glejser tersebut lebih dari 0,05 (sig> 

0,05) 

3.4 Model penelitian 

Penelitian ini akan dibagi menjadi dua model. Model pertama 

untuk menguji Hipotesis satu sampai dengan Hipotesis ketiga yang menguji 

pengaruh individu masing-masing variabel indepdenden terhadap variabel 

dependen, sedangkan model kedua untuk menguji peran likuiditas sebagai 

variabel moderasi untuk menguji hipotesis keempat hingga keenam. 

Persamaa regresi dalam penelitian ini adalah: 

DPR = β1. ROA + β2. DER + β3. CAPEX + e (Model 1) 

DPR = β1. ROA + β2. DER + β3. CAPEX + β4. CR + β5. ROA*CR + β6. 

DER*CR +  β7. CAPEX*CR  + e (Model 2) 

 Keterangan: 

 β = Koefisien regresi masing-masing variabel  

 DPR = Dividend payout ratio (Kebijakan dividen) 

 ROA = Return on asset (Profitabilitas) 

 DER = Leverage 

 CR  = Current ratio (Likuiditas) 

 e  = Variabel residual  
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3.4.1 Pengujian  model penelitian 

3.4.1.1 Pengujian koefisien determinasi (R2) 

  Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu 

menjelaskan variasi nilai dari variabel dependen (Ghozali, 2014). 

Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1, semakin besar nilainya 

menunjukan variabel independen semakin banyak menjelaskan 

variasi nilai variabel dependen. 

3.4.1.2 Uji signifikansi simultan (Uji-F) 

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel independen. 

Uji F juga sering digunakan sebagai uji Fit model (Goodness of 

fit), dikatakan model yang baik jika nilai signifikansi uji F kurang 

dari 0,05 (sig<0,05). 

3.4.1.3 Uji signifikansi parsial (Uji-t) 

  Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui arah dan 

signifikansi masing-masing variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dikatakan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (sig<0,05). 
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3.5 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini dibagi menjadi dua model, model pertama 

menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis pertama 

sampai dengan ketiga. Hipotesis pertama dikatakan diterima jika nilai β1> 

0 dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Hipotesis kedua dan ketiga 

dikatakan diterima jika nilai β2 dan β3 kurang dari 0 dan nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (sig< 0,05). 

Pada model kedua digunakan analisis MRA (Moderated regression 

analysis) untuk menguji hipotesis keempat hingga keenam. Hipotesis 

keempat sampai dengan hipotesis keenam diterima jika nilai β5, β6 dan β7 

> 0 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05.  

  


