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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan pembagian 

dividen selama masa periode. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 

pada periode 2014-2018. 

Dalam jumlah populasi kemudian dipilih beberapa untuk dijadikan 

sampel. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

perusahaan yang melakukan pembagian dividen selama periode penelitian 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria: 

1. Perusahaan manufaktur go public yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. 

2. Perusahaan manufaktur go public yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang melakukan pembagian dividen pada periode 

2014-2018. 
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Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Identifikasi Perusahaan 
Jumlah per Tahun 

Total 
2014 2015 2016 2017 2018 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2014 – 

2018 143 145 144 156 166 754 

Perusahaan yang tidak 

membagikan dividen selama 

periode 2014 – 2018 

(84) (87) (92) (90) (109) (462) 

Perusahaan yang baru listing 

dan delisting periode 2014 – 

2018 (4) (5) (2) (13) 

 

(14) (38) 

Jumlah outliers (19) (19) (19) (21) (10) (88) 

Jumlah sampel 36 34 31 32 33 166 

 

3.3. Data Penelitian 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dengan melihat laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan tahunan 

perusahaan. 

3.3.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Yahoo Finance, dan situs terkait lainnya. Pada situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan informasi tentang data historis 

perusahaan, laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan tahunan 

perusahaan, sedangkan situs resmi Yahoo finance menyediakan data 

pergerakan harga saham perusahaan. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
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3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. 

3.4.1.1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah cerminan dari nilai pasar atas saham 

perusahaan yang beredar. Tingginya nilai perusahaan 

menunjukkan penilaian atau harapan investor terhadap 

perusahaan Astutik (2017). Dalam penelitian ini nilai 

perusahaan diukur menggunaka proksi Price to Book Value 

(PBV). PBV tersebut merupakan rasio keuangan yang cukup 

representatif untuk penciptaan nilai oleh perusahaan. PBV 

menggunakan harga saham yang mencerminkan penilaian 

investor atas semua ekuitas yang dimiliki perusahaan (Sari, 

2013). Untuk menghitung PBV dapat menggunakan rumus, 

Lasher (2005): 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚/𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 

3.4.2. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Likuiditas, 

Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, Nilai Tambah Ekonomi, dan 

Kebijakan Dividen. 
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3.4.2.1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi nilai perusahaan karena rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya Subramanyam & J. Wild (2014). 

Dalam penelitian ini rasio likuiditas diukur dengan proksi 

current ratio (CR). CR merupakan rasio yang umum digunakan 

karena rasio ini menggambarkan kesanggupan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek oleh aset yang diperkirakan 

akan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh 

tempo hutang Jantana (2015). Untuk menghitung CR dapat 

menggunakan rumus, Subramanyam & J. Wild (2014): 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

3.4.2.2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi nilai perusahaan karena rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya Subramanyam & J. Wild (2014). 

Dalam penelitian ini rasio solvabilitas diukur dengan proksi debt 

to equity ratio (DER). DER digunakan untuk menilai utang dan 

ekuitas, selain itu rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan 
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(Sianipar, 2015). Untuk menghitung DER dapat menggunakan 

rumus, Subramanyam & J. Wild (2014): 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

3.4.2.3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi nilai perusahaan karena rasio ini 

menggambarkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber daya atau asetnya Subramanyam & J. Wild (2014). 

Dalam penelitian ini rasio aktivitas diukur dengan proksi total 

assets turnover (TATO). TATO digunakan untuk menilai sejauh 

mana perusahaan menggunakan aset perusahaan untuk 

memperoleh penjualan Kurniasih et al. (2012). Untuk 

menghitung TATO dapat menggunakan rumus, Subramanyam 

& J. Wild (2014): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

3.4.2.4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi nilai perusahaan karena rasio ini 

menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan 

dalam menghasilkan laba Subramanyam & J. Wild (2014). 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan proksi 
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return of assets (ROA). ROA digunakan untuk mengukur atas 

pengembalian total aset setelah bunga dan pajak Sianipar (2015). 

Untuk menghitung ROA dapat menggunakan rumus, 

Subramanyam & J. Wild (2014): 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑓 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

3.4.2.5. Rasio Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba 

yang diperoleh perusahan kepada pemegang saham atau 

sebaliknya perusahaan menahan dalam bentuk laba ditahan dan 

bisa digunakan untuk pembiyaan investasi pada masa yang akan 

datang Mulyawan (2015). Dalam penelitian ini kebijakan 

dividen diukur dengan proksi dividend payout ratio (DPR). DPR 

digunakan untuk melihat seberapa besar keuntungan yang 

dibagikan kepada shareholders dalam bentuk dividen dan 

berapa besar yang disimpan perusahaan Mardiyati et al. (2012). 

Untuk menghitung DPR dapat menggunakan rumus, Mulyawan 

(2015): 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
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3.5. Alat Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan dan pengujian hipotesis yang terdapat 

dalam penelitian ini maka perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang 

telah diperoleh. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.1. Uji Normalitas 

Menurut Murniati et al., (2013) uji normalitas memiliki tujuan 

untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel dan 

residual terdistribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. 

Perumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Data terdistribusi normal, 

Ha : Data tidak terdistribusi normal. 

Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > α (0,05), maka Ho diterima atau 

data terdistribusi normal dan sebaliknya. 

3.5.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Murniati et al., (2013) heteroskedastisitas adalah 

situasi dimanakeragaman variabel independen bervariasi pada data 

yang kita miliki. Asumsi dari metode regresi dimana error memiliki 

keragaman yang sama pada tiap sampelnya dan disebut 

homoskedastisitas. Dalam menguji heteroskedastisitas ini 

dilakukan uji glejser. Perumusan hipotesis sebagai berikut: 
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Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas, 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi jika variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen Murniati et al., 

(2013) 

3.5.1.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Murniati et al., (2013) autokorelasi adalah korelasi 

antar observasi dalam satu variabel, korelasi terjadi antar waktu 

dan banyak terjadi pada data time series. Kondisi ini dipengaruhi 

oleh waktu lalu. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu 

dilakukan uji autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat 

menggunakan uji durbin-watson namun uji ini memiliki 

kelemahan ketika nilai d berada antara dL dan dU atau (4-dU) dan 

(4-dL) maka keputusan autokorelasi tidak pasti. Uji runs test 

memberikan kesimpulan lebih pasti jika terjadi masalah pada uji 

durbin-watson. Uji runs test merupakan bagian dari statistik non-

parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi Murniati et al., (2013). 

Perumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat autokorelasi, 

Ha : Terdapat autokorelasi. 
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3.5.1.4.Uji Multikolinearitas 

Menurut Murniati et al., (2013) uji multikolinearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki 

korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas 

terjadi apabila nilai Tolerance > 1 dan nilai Variance Tolerance 

Factor (VIF) > 10 dan sebaliknya. Perumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak terdapat multikolinearitas, (nilai Tolerance < 1 ; nilai 

Variance Tolerance factor (VIF) < 10), 

Ha : Terdapat multikolinearitas, (nilai Tolerance > 1 ; nilai 

Variance Tolerance factor (VIF) > 10). 

3.5.2. Uji Goodness of Fit 

3.5.2.1. Uji F regresi 

Menurut Murniati et al., (2013) Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah semua variabel dalam model berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 

3.5.2.2. Koefisien Determinasi (Uji R²) 

Menurut Murniati et al., (2013) nilai R-square (R²) merupakan 

indikator seberapa baik model sesuai dengan data. Nilai R-square 

(R²) berada diantara 0,0 dan 1,0, jika semakin besar nilai R-square 

(R²) mendekati angka 1,0 menunjukan bahwa variasi variabel 
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independen mampu memberikan informasi untuk memprediksi 

variabel dependen. 

3.5.3. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis 

menggunakan Multiple Linear Regression Analysis dengan menggunakan 

program SPSS 23. Rumus pengujian hipotesis sebagai berikut: 

𝑌 = ∝ + 𝛽1LIK +  𝛽2SOL + 𝛽3AKT + 𝛽4PRO + 𝛽5KDE + 𝑒 

Keterangan : 

Y  =  Nilai Perusahaan 

α  =  konstanta 

β1,2,3,4,5  =  Koefisien Regresi 

LIK  =  Likuiditas 

SOL  =  Solvabilitas 

AKT  =  Aktivitas 

PRO  =  Profitabilitas 

KDE  =  Kebijakan Dividen 

e =  Eror 

Pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka 

dari itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Jika nilai p < 0,05 maka H1;H2;H3;H4;H5 diterima. 

Namun, jika nilai p ≥ 0,05 maka H1;H2;H3;H4;H5 ditolak. 

  


