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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Ditinjau berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini merupakan 

penelitian dasar yang tergolong dalam penelitian deduktif, karena pada umumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori pada 

keadaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data 

kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka yang secara langsung 

diambil dari hasil penelitian. 

3.2 Objek Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, 

dokumentasi yang dilakukan dalam adalah dengan cara mengumpulkan semua 

data sekunder yang telah dipublikasikan pada website BEI. Cara pengambilan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu cara 

pemilihan sampel secara tidak acak, dimana informasi didapatkan dengan 

berbagai pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013). Sampel yag 

digunakan dari adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki data laporan 

keuangan selama 5 tahun yang terhitung mulai tahun 2012-2016. 

3.3 Definisi Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Penelitian ini menggunakan variabel kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen, kebijakan dividen menyangkut pada masalah penggunaan laba yang 
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menjadi hak para pemegang saham yaitu pembagian laba dalam jumlah dividen, 

dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur dengan menggunakan rumus rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio). Dividend Payout Ratio diukur 

dengan menggunakan rumus Aqel (2016), yaitu: 

 

 

Sumber: Aqel (2016). 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Profitabilitas/EPS 

EPS adalah suatu ukuran dalam bentuk persentase yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang 

dapat diterima, EPS dapat diukur dengan meggunakan indikator berikut: 

 

 

Sumber: Aqel (2016). 

3.3.2.2 Pertumbuhan 

Sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang adalah ketika perusahaan 

mengalami peningkatan pertumbuhan dalam perkembangan usahanya dari tahun 

ke tahun, pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Aqel (2016). 

 

 

𝐷𝑃𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

 

𝐸𝑃𝑆 =  
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

 

 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
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3.3.2.3 Likuiditas 

Penelitian ini mengukur likuiditas dengan menggunakan current ratio, 

current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban. Liquidity dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

Sumber: Aqel (2016). 

3.3.2.4 Leverage 

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

menggunakan dana dari hutang, dalam penelitian ini leverage meggunakan 

perbandingan antara hutang terhadap total aktiva untuk mengukur leverage 

perusahaan. Leverage dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Aqel (2016) 

3.3.2.5 Risiko 

Risiko yang dihadapi perusahaan akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya penggunaan hutang, semakin besar rasio hutang terhadap toal aset 

berarti menunjukkan semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko 

dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Aqel (2016) 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
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3.3.2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala yang mengukur besar kecilnya 

perusahaan yang ditentukan oleh beberapa hal antara lain adalah total penjualan, 

total aktiva, dan rata-rata tingkat penjualan perusahaan (Arifianto, 2011). Ukuran 

perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus: 

  

 

Sumber: Aqel (2016). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

non probability sampling dan purposive sampling, data yang digunakan adalah 

data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016, 

cara memperoleh data sekunder adalah melalui Indonesia Stock  Exchange (IDX). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah suatu metode dalam pengumpulan yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari 

maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari data yang akan digunakan 

dalam pengujian. Data yang diolah biasanya berupa data kualitatif maupun 

kuantitatif (Ghozali, 2001). 

 

 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑔 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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3.5.2 Uji Outlier 

Uji outlier digunakan untuk melihat nilai data observasi yang menyimpang 

cukup jauh dari rata-rata, sehingga menyebabkan data penelitian menjadi tidak 

normal atau outlier, data-data yang menyimpang tersebut dapat ditemukan dengan 

menggunakan metode nilai Z atau biasanya disebut Z-score dengan bantuan 

aplikasi komputer SPSS versi 21 for windows. Suatu data dikatakan outlier jika 

memiliki nilai Z-score lebih besar dari 3 maupun lebih kecil dari 3, data yang 

outlier tersebut akan dikeluarkan dan tidak dianalisis lebih lanjut lagi (McClave 

dan Sincich, 2004).  

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data penelitian ini 

terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan normal probability 

plot, dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas, jika data tidak menyebat disekotar garis diagonal, maka model 

tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2001). 

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar independen, model regresi yang baik tidak 

terdapat korelasi antar variabel bebas, untuk mengetahui apakah terjadi 
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multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat pada collinearity statistics. Jika nilai 

tolerance kurang dari 0,1 atau VIF (Variance Inflation Factor) lebih dari 10, 

maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2001). 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji suatu model regresi 

apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas, cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas  adalah dengan menggunakan grafik scatter plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).  

Dasar analisis untuk menentukan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola yang dibentuk oleh titik-titik yang ada, 

jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang 

jelas, titik-titik menyebar di atas dan bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001). 

3.6.4 Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat 

autokorelasi. Untuk melihatnya dapat mengambil patokan yaitu (Santoso, 2014): 
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1. Angka Durbin Watson (DW) dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi 

positif. 

2. Angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

3. Angka Durbin Watson (DW) di atas +2, berarti terdapat autokorelasi 

negatif. 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), uji hipotesis dilakukan untuk 

menentukan apakah jawaban teoretis yang terkandung dalam pernyataan 

hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses 

pengujian data. Pengujian data dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil uji F, 

uji t, dan uji koefisien determinasi (R2), adapun persamaan model regresi yang 

digunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

Y : Rasio pembayaran dividen 

X1: Profitabilitas 

X2: Pertumbuhan 

X3: Likuiditas 

X4: Leverage 

X5: Risiko 

X6: Ukuran Perusahaan 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +  b5X5 + b6X6 + Ei 
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b0: Konstanta 

b1: Koefisien regresi profitabilitas 

b2: Koefisien regresi pertumbuhan 

b3: Koefisien regresi likuiditas 

b4: Koefisien regresi leverage 

b5: Koefisien regresi risiko 

b6: Koefisien regresi ukuran perusahaan 

3.7.1 Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersamaan, model regresi dikatakan 

mempunyai pengaruh yang signifikan jika memiliki nilai probabilitas kurang dari 

0,05, dan sebaliknya dikatakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan jika 

nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2001). 

3.7.2 Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh suatu variabel independen 

dapat mempengaruhi variabel dependen dengan pengujian secara individu atau 

terpisah. Suatu variabel dikatakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan jika 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan sebaliknya dikatakan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan jika nilai probabilitas lebih dari atau sama dengan 0,05 

(Ghozali, 2001). 

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi 

Uji Adjusted R2 bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara 

variabel independen dengan variabel dependen, nilai adjusted R2 yang tinggi 

diartikan memiliki pengaruh yang kuat. Uji adjusted R2 akan menjelaskan 

Desi Winawati, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan, Likuiditas, Leverage, Risiko dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2012



42 
 

hubungan antara variabel dan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan 

tersebut (Ghozali, 2001). 

Nilai adjusted R2 yang kecil menandakan kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kecil dan adanya 

faktor lain dengan pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen tersebut. 
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