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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009 hingga

tahun 2011. Laporan keuangan tahunan yang diteliti adalah laporan keuangan

yang diterbitkan selama periode 2009-2011 yang telah diaudit oleh auditor

independen.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan.

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan

manufaktur telah mendominasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki

karakteristik yang serupa. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia terdiri dari tiga sektor, yaitu sebagai berikut:

1. Sektor industri dasar dan kimia

Produk dari perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia

meliputi semen; keramik, porselen dan kaca; logam dan sejenisnya; kimia;

plastik dan kemasan; pakan ternak; kayu dan pengolahannya, serta pulp

dan kertas.
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2. Sektor aneka industri

Produk dari perusahaan manufaktur sektor aneka industri meliputi

otomotif dan komponen; tekstil dan garmen; alas kaki; kabel; elektronika;

serta lainnya.

3. Sektor industri barang konsumsi

Produk dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi

meliputi makanan dan minuman; rokok, farmasi, kosmetik dan barang

keperluan rumah tangga; serta peralatan rumah tangga.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian causal study. Causal study adalah suatu

penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dari penyebab satu atau lebih

masalah (Sekaran, 2010). Penelitian ini akan menguji pengaruh profitabilitas, cash

position, leverage, ownership, dan growth terhadap kebijakan dividen tunai secara

parsial dan simultan.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependent

variable) dan variabel bebas (independent variable). Definisi operasional dari

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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3.3.1   Variabel Dependen (Dependent Variable)

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi sasaran utama yang akan

diteliti dalam penelitian menurut Sekaran dan Bougie (2010).  Variabel dependen

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang akan

diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Definisi dividend payout ratio

dalam penelitian ini adalah persentase laba bersih perusahaan yang akan

didistribusikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Skala

yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian ini adalah

skala rasio. Skala rasio adalah skala yang membedakan data ke dalam kategori,

terdapat tingkat atau urutan, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan operasi

aritmatika terhadap data tersebut. Skala rasio memiliki nilai 0 (nol) mutlak

(Sekaran dan Bougie, 2010).

Dividend Payout Ratio dihitung dengan menggunakan rumus  (Davis, 2011):

= ℎℎ
Keterangan:

DPR = Rasio yang mengukur persentase laba bersih perusahaan

yang akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai.

Dividend per share         = Dividen per lembar saham

Earning per share           = Laba per lembar saham
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3.3.2 Variabel Independen

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), variabel independen adalah “one that

influence the dependent variable in either a positive or negative way”.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel

independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen baik secara positif

maupun negatif. Pengaruh secara positif menunjukkan hubungan searah yakni

kenaikan variabel independen akan menyebabkan kenaikan terhadap variabel

dependen dan sebaliknya, jika terjadi penurunan variabel independen maka

variabel dependen akan mengalami penurunan juga. Pengaruh secara negatif

menunjukkan hubungan yang tidak searah atau berbanding terbalik yakni

kenaikan variabel independen menyebabkan penurunan variabel dependen dan

begitu juga sebaliknya.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Profitabilitas, Cash Position, Leverage, Ownership, dan Growth. Skala

pengukuran yang digunakan untuk variabel independen dalam penelitian ini

adalah skala rasio.

3.3.2.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan keuntungan atau laba yang diperoleh setelah

pendapatan perusahaan dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

aktivitas operasionalnya. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur

keuntungan atau laba perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset

(ROA).  ROA dihitung dengan menggunakan rumus ( Kieso,2011):
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Keterangan:

ROA = Return On Asset

Net income = Laba bersih perusahaan setelah pajak

Average total assets = Rata-rata total aset tahun t dengan tahun t-1

3.3.2.2 Cash Position

Cash position merupakan rasio yang membandingkan saldo kas akhir

tahun dengan laba bersih setelah dikurangi pajak. Menurut Marlina dan

Danica (2009), cash position dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

ℎ = Saldo kas akhir tahunLaba bersih setelah pajak
Keterangan:

Cash Position =  posisi kas perusahaan.

Saldo kas akhir tahun = jumlah saldo kas akhir tahun perusahaan.

Laba bersih setelah pajak = laba bersih (net income) yang diperoleh

perusahaan setelah pajak.

=
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3.3.2.3 Leverage

Leverage merupakan penggunaan dana eksternal yaitu hutang untuk

menciptakan laba perusahaan. Rasio yang akan digunakan untuk

mengukur leverage dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio

(DER). DER dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Ross et al.,

2011): =
Keterangan :

DER = Debt to Equity Ratio.

Total Debt = Jumlah liabilitas perusahaan.

Total Equity = Jumlah modal  yang dimiliki perusahaan.

3.3.2.4 Ownership

Ownership merupakan struktur kepemilikan saham perusahaan. Ownership

dalam penelitian ini akan diukur dengan Institutional Ownership (IOS)

yang dihitung menggunakan rumus (Pribadi dan Sampurno, 2012):

= Jumlah saham yang dimiliki pihak institusiJumlah saham yang beredar
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Keterangan :

IOS = Institutional Ownership, misalnya pemerintah, perusahaan

atau koperasi yang kepemilikan saham perusahaannya di

atas 5%.

3.3.2.5 Growth

Growth adalah tingkat pertumbuhan perusahaan pada suatu periode. Asset

Growth dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan rumus

(Janifairus, 2013):

Keterangan:

Asset Growth =  Pertumbuhan aset perusahaan tiap tahun.

Total asset t =  Total aset perusahaan tahun t

Total asset t-1 =  Total aset perusahaan tahun t-1

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa  laporan

keuangan perusahaan yang tergolong dalam sektor manufaktur dan terdaftar di

BEI tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Data sekunder merupakan data yang

dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh orang lain, bukan yang dikumpulkan

dan diolah oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Data keuangan yang

Asset Growth= Total asset t – Total asset t-1Total asset t-1
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dibutuhkan dalam penelitian ini  adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh

auditor independen. Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari situs resmi

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergolong dalam

sektor manufaktur dan terdaftar di BEI yang telah menerbitkan laporan keuangan

dan telah diaudit pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sampel merupakan

bagian dari populasi. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive

sampling, yaitu suatu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

sebelumnya oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama tahun 2009-2011.

2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31

Desember yang telah diaudit oleh auditor independen.

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan

keuangannya.

4. Perusahaan memperoleh laba positif secara berturut-turut selama tahun

2009 -2011.

5. Perusahaan membagikan dividen tunai secara terus menerus dari  saldo

laba tahun 2009-2011.

6. Perusahaan yang tidak melakukan stock split selama periode 2009-2011.
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3.6 Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik

deskriptif yang digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai

maksimum (maximum), nilai minimum (minimum), dan simpangan baku

(standard deviation) dari variabel yang diteliti.

3.6.1 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal

(Ghozali,2012). Model regresi yang baik adalah apabila datanya

terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov

dilakukan dengan membuat hipotesis pengujian, yaitu:

Hipotesis nol (H0) : Data terdistribusi secara normal

Hipotesis alternatif (H1) : Data tidak terdistribusi secara normal

Pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat apabila

nilai probabilitas signifikansi tiap variabel lebih besar dari α = 5%, maka

hipotesis nol diterima yang menunjukkan data terdistribusi secara normal

(Ghozali, 2012).
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas

(independen). Model regresai yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen

saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2012).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya,

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan

setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres

terhadap variabel independen lainnya (Ghozali, 2012).

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance≤

0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2012).
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3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu

observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2012).

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Cara untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan Runs Test. Runs Test sebagai bagian dari

statistik non-parametrik, dapat digunakan untuk menguji apakah antar

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat

hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau

random. Runs Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi

secara random atau tidak (Ghozali, 2012). Hipotesis yang diuji adalah:

H0: residual (res_1) random (acak)

Ha: residual (res_1) tidak random

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat

dari tingkat signifikansi yang dihasilkan dalam pengujian Runs Test. Jika

tingkat signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0.05, maka

hipotesis nol diterima bahwa residual random atau tidak terjadi

autokorelasi antar nilai residual (Ghozali, 2012).
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual

satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan

jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).

Cara yang digunakan untuk medeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara niali

prediksi variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dengan

residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada

garfik scatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y

prediksi – Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik

yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).
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3.6.3 Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

regresi linier berganda karena variabel independen lebih dari satu.

Rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

Keterangan :

DPR = Dividend Payout Ratio

α = konstanta

β1 = koefisien variabel independen profitabilitas

β2 = koefisien variabel independen likuiditas

β3 = koefisien variabel independen leverage

β4 = koefisien variabel independen kepemilikan saham

β5 = koefisien variabel independen asset growth

ROA = Return on Asset

CP = Cash Position

DER = Debt to Equity Ratio

IOS = Institutional Ownership

ASG = Asset Growth

ε = Error Term merupakan tingkat kesalahan penduga

dalam penelitian.

DPR = α + β1ROA + β2CP + β3DER + β4IOS + β5ASG +
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3.6.3.1  Uji Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi (R) menjelaskan bagimana arah hubungan antara

variabel bebas dan terikat, serta seberapa erat hubungan antara

variabel bebas dan variabel terikat. Uji ini dapat dilihat jika

korelasi diatas 0,5 maka ada hubungan yang erat antara dua

variabel. Sebaliknya jika dibawah 0,5 hubungan tersebut tidak erat

(Santoso, 2010).

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012).

Kelemahan mendasar pengguna koefisien determinasi yaitu

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke

dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2

pasti meningkat tanpa melihat variabel tersebut berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen. Tidak seperti R2, nilai

Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen

ditambahkan ke dalam model. Oleh karena itu, penelitian
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sebaiknya menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi

model regresi terbaik (Ghozali, 2012).

3.6.3.2 Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F )

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat

diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, ini dapat diukur

dari nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara

statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis

(daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan

bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.

Dengan demikian, jika nilai signifikansi F (p-value) < 0,05, maka

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

dependen. (Ghozali, 2012).

Uji statistik F juga menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh

signifikan semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan

ke dalam model secara bersama-sama terhadap variabel

dependen/terikat. Hipotesis alternatif dapat diterima apabila nilai

probabilitas signifikansi F (p-value) lebih kecil daripada derajat

kepercayaan(α), dimanaα = 5%. Dengan kata lain, hipotesis

alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen

secara serentak dan siginifkan mempengaruhi variabel dependen

diterima (Ghozali, 2012).
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3.6.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan ada atau tidaknya

pengaruh signifikan satu variabel independen secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis alternatif

dapat diterima apabila nilai probabilitas signifikansi t (p-value)

lebih kecil daripada derajat kepercayaan (α), dimana α = 5%.

Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi

variabel dependen diterima (Ghozali, 2012).
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