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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1         Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian yang mempunyai sifat 

kuantitatif dan juga menekankan kepada pengujian teori lewat pengukuran 

terhadap semua variabel terdapat didalam penelitian dengan nilai dan 

dilakukannya prosedur statistik untuk menganalisis data. Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian dasar (basic research), yaitu penelitian dengan tujuan 

mengembangkan dan mengkaji ulang konsep-konsep teoritis. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah menguji hipotesis apakah ada pengaruh yang 

signifikan ataukah tidak antara variabel independen dan variabel dependen. 

(Indriantoro & Supomo, 2002). 

Penelitian ini mempunyai karakteristik sebagai kausal komparatif. Kausal 

komparatif ialah penelitian yang menggunakan karakteristik masalah yang 

terdapat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro & 

Supomo, 2002). Penelitian ini menganalisis apakah terdapat pengaruh posisi kas, 

rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, potensi pertumbuhan, 

perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas operasi terhadap DPR perusahaan 

yang terdapat Di BEI periode 2012-2016. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Data yang ada dalam laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang 

terdapat di BEI dari tahun 2012 sampai 2016 ialah objek dari dilakukannya 

penelitian ini. Purposive sampling menjadi metode diambilnya sampel penelitian 
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ini yang didasarkan kepada beberapa pertimbangan (Indriantoro & Supomo, 

2002). Dibawah ini adalah kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini: 

1. Laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2012 hingga 2016. 

2. Laporan keuangan memiliki data yang dibutuhkan didalam penelitian. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang terdapat didalam penelitian ini adalah variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah Dividend Payout Ratio dan variabel independen yang digunakan terdiri dari 

tujuh variabel diantaranya ialah posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat 

pengembalian aset, potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba bersih, dan 

arus kas operasi. Berikut adalah penjelasan tentang variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen ialah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen (Indriantoro & Supomo, 1999). Variabel dependen dalam penelitian 

ini ialah Dividen Payout Ratio. Menurut Christi dan Wijayanti (2013) dividen 

adalah pendapatan yang dibayarkan pada pemegang saham yang harus didasarkan 

dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Pengukuran dividen berdasarkan penelitian Menurut Marlim dan Arifin 

(2015), adalah sebagai berikut: 

 DPR =   Dividend per Share 

  Earnings per Share 
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Dimana: 

DPR    = Dividen Payout Ratio 

Dividend per Share = Dividen kas per lembar saham 

Earnings per Share = Laba per lembar saham 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen ialah tipe variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya (Indriantoro & Supomo, 1999). Penelitian ini menggunakan variabel 

diantaranya ialah posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian 

aset, potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas 

operasi. 

3.3.2.1 Posisi Kas 

Menurut Marlim dan Arifin (2015) posisi kas adalah saldo akhir tahun 

dan laba setelah pajak. Perusahaan dengan posisi kas yang kuat, mereka akan 

memiliki kemampuan membagikan dividen yang lebih besar lagi. Menurut 

Marlim dan Arifin (2015), cara untuk mengukur variabel yang berskala rasio 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Cash Position  =    Cash & Cash Equivalent   

  Earning After Tax 

Dimana: 

Cash & Cash Equivalent   = Saldo Akhir 

Earning After Tax   = Laba Bersih 
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3.3.2.2 Rasio Hutang terhadap Ekuitas 

Menurut Marlim dan Arifin (2015) rasio ini menunjukkan bahwa yang 

dipakai untuk membayar hutang adalah dari kemampuan perusahaan untuk 

menjalankan kewajibannya ditujukan kepada bagian dari modal itu sendiri. Laba 

bersih yang ada untuk setiap pemegang saham akan dipengaruhi oleh adanya 

kenaikan jumlah hutang, yang berarti bahwa jika kewajiban perusahaan tinggi 

maka dividen yang dibayar akan semakin menurun. Menurut Marlim dan Arifin 

(2015), cara untuk mengukur variabel yang berskala rasio tersebut adalah: 

Debt to Equity Ratio =  Total Debt 

  Total Equity 

Dimana: 

Total Debt  = Total Hutang 

Total Equity = Total Modal   

3.3.2.3 Pengembalian Aset  

Menurut Marlim dan Arifin (2015) pengembalian aset merupakan laba 

bersih yang berhasil diakuisisi oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

operasinya dan akan mempengaruhi DPR. Dividen merupakan bagian dari 

pendapatan bersih yang didapat dalam perusahaan, jika perusahaan menghasilkan 

keuntungan maka dividen akan dibagi. Keuntungan yang lebih besar yang dimiliki 

oleh perusahaan akan dibayar bagian keuntungan yang semakin besar pula yaitu 

dalam bentuk dividen. Semakin besar manfaat kemampuan perusahaan membayar 

dividen lebih besar. Marlim dan Arifin (2015), cara untuk mengukur variabel yang 

berskala rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

Return on Assets  =  Net Profit After Tax 

  Total Assets 
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Dimana: 

Return on Assets = Pengembalian Aset 

Net Profit After Tax = Laba Bersih 

Total Assets  = Total Aset 

3.3.2.4 Potensi Pertumbuhan 

Menurut Marlim dan Arifin (2015) berpendapat pertumbuhan perusahaan 

yang besar, maka keperluan dana dalam membiayai ekspansi akan besar juga. 

Perusahaan bisa mendapat keuntungan apabila kebutuhan dananya lebih besar di 

masa depan dan bukan membagikannya sebagai dividen. DPR dipengaruhi oleh 

faktor penting yaitu faktor potensi pertumbuhan perusahaan. Marlim dan Arifin 

(2015) cara untuk mengukur variabel yang berskala rasio tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Net Profit Growth  =  Total Assetst – Total Assetst-1 

  Total Assetst-1 

 

Dimana: 

Net Profit Growth  = Pertumbuhan Perusahaan 

Total Assetst  = Total Asset tahun sekarang 

Total Assetst-1  = Total Asset tahun lalu 

 

3.3.2.5 Perputaran Total Aktiva 

Menurut Marlim dan Arifin (2015) rasio ini adalah rasio antara penjualan 

terhadap total aset yang mengukur seluruh efisiensi penggunaan aset. Jika 

rasionya rendah, ini mengartikan perusahaan tidak terlaksana pada volume yang 

cukup untuk kapasitas investasi yang dilakukan. Jika rasio ini semakin tinggi 
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maka akan semakin efektif dalam penggunaan dana dan perputaran dana yang 

lebih cepat ini umumnya diukur sebagai rasio aktivitas omset dari masing-masing 

elemen aset. Sehingga jika lebih banyak perusahaan memanfaatkan kemungkinan 

pembagian dividen dana juga semakin kecil. Marlim dan Arifin (2015), cara untuk 

mengukur variabel yang berskala rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

Total Assets Turnover =  Sales 

 Total Assets 

Dimana: 

Total Assets Turnover  = Perputaran Total Aktiva 

Sales  = Penjualan 

Total Assets = Total Aset 

3.3.2.6 Laba Bersih 

 Menurut Chandra, Ervina, dan Fadrul (2016) laba bersih diukur 

dengan rasio Earning per Share (EPS), adalah rasio yang mengindikasikan 

proporsi keuntungan pada masing-masing saham. Menurut Chandra, Ervina, dan 

Fadrul (2016), cara untuk mengukur variabel yang berskala rasio tersebut adalah:  

 

(EPS)  =  Net Profit  

 Number of Share Outstanding  

Dimana: 

EPS  = Earning Per Share (Laba perlembar saham) 

Net Profit  = Laba setelah pajak  

Number of Share Outstanding  = Jumlah saham beredar  

3.3.2.7 Arus Kas Operasi 

Arus kas operasi ialah arus kas dari adanya aktivitas operasional. Arus 

kas ini berasal dari transaksi yang memengaruhi laba bersih.  
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Operating Cash Flow =   Cash Flow from Operating 

    Number of Share Outstanding 

Dimana: 

Operating Cash Flow    = Arus kas Operasi 

Cash Flow from Operating  = Arus Kas dari Kegiatan Operasi 

Number of Share Outstanding  = Jumlah Saham Beredar 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan 

perusahaan yang terdapat dalam BEI periode 2012-2016. Data laporan keuangan 

didapat dari situs resmi Indonesian Stock Exchange (IDX), yakni www.idx.co.id. 

 

3.5         Metode Analisis Data 

Metode dalam menganalisis data penelitian ini ialah metode analisis 

regresi panel yang mempunyai tujuan menyelidiki apakah ada hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen (gabungan antara data time series 

dengan data cross sectional). Aplikasi yang dipakai dalam penelitian adalah 

aplikasi SPPS versi 21 dan Eviews versi 7. Tahapan untuk menganalisi data dalam 

penelitian ini diantara lain statistic deskriptif dan uji outlier dengan menggunakan 

aplikasi SPPS, pemilihan model terbaik yaitu melalui uji Chow dan uji Hausman, 

uji F, uji t, dan pengukuran terbaik menggunakan aplikasi Eviews 7. 

3.5.1      Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ialah terjadinya pergantian data dalam penelitian yang 

ditunjukkan melalui ringkasan tabel bertujuan agar hasil uji yang diperoleh mudah 

dipahami serta dapat diinterprestasi (Indriantoro & Supomo, 2011). Penjelasan 
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suatu data bisa dilihat dari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan 

simpangan baku (standard deviation). Santoso (2002) mengatakan jika nilai 

simpangan baku lebih dari 14,5% dari nilai rata-rata maka data tersebut 

mempunyai variasi yang cukup besar. 

3.5.2      Uji Outlier 

Uji ini memiliki tujuan agar memperoleh nilai residual yang menyimpang 

(outlier) dari data yang ada. Nilai residual yang menyimpang perlu dibuang 

dikarenakan bisa memberikan pengaruh terhadap hasil analisis data (Gujarati & 

Damodar, 2003). Uji outlier dalam penelitian ini dengan menggunakan SDR 

(Stundetized Deleted Residual) yaitu batasan -1,96 sampai dengan +1,96 

(McClave & Sincich, 2004). 

3.5.3      Regresi Panel  

Data panel ialah gabungan dari data time series dan cross section. 

Dengan menggunakan formasi yang sesuai dan dengan variable yang berkaitan 

dengan time series dan cross section, kelebihan utama dari data panel ialah karena 

data panel bersifat robust pada beberapa pelanggaran asumsi Gauss Markov 

(asumsi klasik analisis regresi). Regresi panel ialah permodelan antara variabel 

bebas pada variabel terkait dengan data panel (Ariefianto, 2012). 

 Adapun metode yang bisa dipakai pada regresi panel yaitu: 

1. Pooled Least Squares (PLS) ialah estimasi data panel yang berasumsi 

bahwa error regresi mempunyai sifat tetap, waktu dan objek tidak akan 

mempengaruhinya.  
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2. Fixed Effect Model (FEM) merupakan estimasi data panel yang 

berasumsi bahwa perbedaan objek maupun waktu dipengaruhi oleh error 

regresi dan mempunyai sifat tetap. 

3. Random Effect Model (REM) merupakan estimasi data panel yang 

berasumsi bahwa perbedaan objek (individu) maupun waktu dipengaruhi 

oleh error regresi dan bersifat random. 

 

3.6 Pemilihan Model Terbaik 

Pemilihan model yang terbaik diantaranya yaitu PLS, FEM, dan REM, 

dimana uji Chow dan juga uji Hausman sebagai penentuan modelnya. Uji Chow 

yang dilakukan adalah untuk menetapkan model mana yang paling cocok apakah 

model PLS atau model FEM. Apabila hasil dari uji Chow menunjukkan hasil yang 

FEM maka uji Hausman akan dilakukan. Uji Hausman bertujuan yakni 

menentukan model yang paling cocok diantara FEM dan REM. 

3.6.1      Uji Chow 

Uji Chow bertujuan memilih manakah model yang paling cocok dari 

model PLS atau FEM. FEM dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Sedangkan jika besar dari 

atau sama dengan 0,05 maka PLS menjadi model teknik regresi data panel yang 

akan dipakai dalam penelitian (Ariefianto, 2012). 

3.6.2.     Uji Hausman 

Pengujian ini bertujuan memilih model manakah diantara model fixed 

effect atau random effect yang menjadi model terbaik akan digunakan dalam 

penelitian. Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic chi square dengan 
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ketetapan jika nilai probabilitasnya kecil dari 0,05 maka model fixed effect ialah 

model yang tepat untuk dipakai sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih dari 

0,05 maka model random effect ialah model yang tepat untuk dipakai.       

3.6.3.     Uji F 

Uji F mempunyai tujuan yakni melihat dan menguji adakah terdapat 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, 

dan juga untuk menguji hubungan linieritas antara variabel independen terhadap 

dependen (Ghozali, 2001). 

Santoso (2001) mengatakan bahwa uji F mempunyai kriteria yang dapat 

digunakan antara lain: 

1. Jika tingkat signifikansi kecil dari 0,05, maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika tingkat  signifikansi besar dari atau sama dengan 0,05, maka variabel 

independen tidak berpengaruhi terhadap variabel dependen.  

3.6.4       Uji t  

 Uji t mempunyai tujuan yakni menguji apakah terdapat pengaruh pada 

setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Ghozali 

(2002) mengatakan bahwa dasar dari penentuan pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen diantara lain yakni: 

1. Variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel 

dependen jika angka signifikansi kurang dari 0,05. 

2. Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel 

independen jika angka signifikansi lebih tinggi atau sama dengan 0,05. 
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3.6.5      Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Regresi panel menghasilkan kecocokan pada model regresi yang akan 

digambarkan lewat koefisien determinasi (R Square). Koefisien determinasi 

menggambarkan besarnya persentase kecocokan model. R
2 

di dalam persamaan 

regresi panel beresiko terhadap penambahan variabel independen, nilai R
2 

akan 

semakin besar jika ada banyak variabel independen yang terlibat (Gujarati, 2003).  
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