
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

bersifat sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak lain yang telah dikumpulkan 

ataupun diolah menjadi data untuk keperluan analisis atau dengan kata lain data 

yang disediakan oleh pihak ketiga dan tidak berasal dari sumber langsung. Data 

yang diambil adalah data-data crosssectional dan timesseries berupa laporan 

keuangan tahunan dari beberapa emiten.  

Adapun sumber data ini diperoleh dari  laporan keuangan perusahaan industri 

perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2010 -  

2013. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang 

digunakan peneliti adalah: 

1. Aktif melakukan perdagangan periode 2010 - 2013 

2. Perusahaan yang membagikan deviden. 

3. Sampel yang digunakan memiliki data lengkap. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu telaah 

pustaka untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi 

penelitian. Data - data yang diperlukan yaitu menyangkut rasio profitabilitas dan 

dividen payout yang merupakan komponen laporan keuangan yang diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan website Indonesia Stock 

Exchange (IDX). 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan secara operasional 

sebagai berikut : 

3.3.1 Variabel Independen Profitabilitas 

Variabel bebas (independent) adalah tipe variabel yang menjelaskan 

ataumempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen yang digunakan 

dalampenelitian ini adalah ROA(Return on Asset), ROE (Return on Equity), dan 

NPM (Net Profit Margin). 

3.3.2 Variabel Dependen Dividen 

Variabel Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel lain (variabel independen). Variabel yang digunakan sebagai variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Kebijakan Dividen 
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3.4 Rancangan Analisis Data  

Setelah data yang terkumpul diolah, maka selanjutnya data hasil pengolahan 

tersebut harus dianalisis supaya data tersebut menjadi data yang akurat. Langkah-

langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menyusun kembali data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel maupun 

grafik. 

2. Analisis deskriptif terhadap profitabilitas perusahaan dengan menghitung 

nilai ROA,ROE dan NPM sebagai indikator penilaian. 

3. Analisis deskriptif terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

4. Analisis statistik untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen. 

 

3.5. AlatAnalisis 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas data yang 

dianalisis. Prosedur statistika deskriptif dalam program SPSS menghitung nilai 

dari rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Dalam 

penelitian ini, analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah menghitung 

mean, maksimum, minimum, dan deviasi standar dari: 
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3.5.1.1 Analisis Deskriptif Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas perusahaan dapat dilihat 

melalui rasio return on asset, return on equity dan net profit margin. 

1. Return on Asset (ROA) 

Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalianMenurut Brigham dan 

Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara 

membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan 

total aktiva. 

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik 

pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini 

mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) 

yang diberikan pada perusahaan” (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65). 

                             Laba Sebelum Pajak 

ROA = 

                                   Total Asset 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity mencerminkan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

pengelolaan aset perusahaan yang merupakan perbandingan antara Net Income 

After Tax dan Total Equity. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang 

mampu diraiholeh emiten pada saat menjalankan operasinya. Perusahaan 

yangsemakin besar keuntungannya akan membayar porsi pendapatan 
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yangsemakin besar keuntungannya yang diperoleh maka akan semakinbesar 

kemampuannya untuk membayar deviden. Profitabilitas diwakili oleh ROE yaitu 

laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas 

                              Laba Setelah Pajak 

ROE = 

                                  Total Equity 

 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), Net Profit Margin adalah 

perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting 

bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan 

yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban 

usaha. Menurut  Weston dan Copeland (1998), semakin besar Net Profit 

Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan 

biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. 

Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar 

persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar 

rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi.  

                                    Net Income 

NPM = 

                               Operating Income 
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3.5.1.2 Analisis Deskriptif Kebijakan dividen 

Kebijakan dividen menyangkut apakah laba yang didapatkan akan dibayarkan 

sebagai dividen atau akan dijadikan laba ditahan untuk perusahaan. Indikator dari 

kebijakan dividen yaitu dividend payout ratio, yaitu perbandingan antara dividen 

yang dibagikan dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham, yaitu 

perbandingan antara dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen kas dengan laba per lembar saham. 

     Dividen per Share 

DPR =    

                             Earning per Share 

 

 

3.5.2 Analisa Korelasi Antar Variabel Penelitian  

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel maka digunakan 

analisis korelasi. Dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi product 

moment. Dalam mengukur hubungan antar variabel dinyatakan dengan koefisien 

korelasi (r). Nilai koefisien korelasi berada pada batas antara -1 dan +1. Jika 

koefisien bernilai positif menunjukkan adanya korelasi positif atau menunjukkan 

arah yang sama, sedangkan jika koefisien bernilai negatif maka menunjukkan 

adanya korelasi negatif atau menunjukkan arah yang berlawanan. 

 

3.5.3 Analisis Regresi 

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah metode 

regresi linier berganda.Regresi linier berganda ingin menguji pengaruh dua atau 
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lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu vaiabel dependen dan 

umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : 

Y=  a + B1X1 + e 

Keterangan : 

Y = Variabel Terikat (Dividen Payout) 

X1 = Variable bebas Profitabilitas (ROA/ROE/NPM)  9 perusahaan tahun 

2010  - 2013 dengan N = 36 

a = Konstanta 

B = Koefisien Regresi 

e = Kesalahan Penganggu (error) 

 

Nilai R2 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuanmodel dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

 

3.5.4 PengujianHipotesis 

Setelah didapatkan hasilperhitungan analisis regresi maka perlu diadakan 

pengujian terhadap keberartian koefisien regresitersebut. Hipotesis yang akan 
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diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. Langkah- langkah pengujiannya sebagai berikut. 

1. Pengujianhipotesis : 

Uji Hipotesis pada tingkat kepercayaan 95% atauα = 0,05. 

 H0: b = 0, menunjukkan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen. 

 Ha: b  0, menunjukkan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen. 

2. Kriteria Pengujian:  

Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.Tujuan dari uji t 

adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. 

 Hipotesa nol = H0 

H0 adalah satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi.  

H0 merupakan hipotesis statistik yang akan diuji hipotesis nihil. 

 Hipotesa alternatif = Ha 

Ha adalah satu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan 

cukup bukti bahwa hipotesa nol adalah salah. 



41 
 

 

Langkah-langkah/ urutan menguji hipotesis dengan uji t 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : artinya variabel Profitabilitas (NPM, ROA, atau ROE)tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

Ha : artinya variabel Profitabilitas (NPM, ROA, atau ROE) berpengaruh 

signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

2. Menentukan taraf nyata/ level of significance = α 

Taraf nyata / level of significance yang digunakan sebesar α = 5 % atau 0,05  

3. Menentukan t tabel. 

    T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05/2 = 0,025 dengan 

derajat kebebasan df = n – k - 1.  

4. Kriteria Pengujian 

o Jika  -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

o jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak atau Ha 

diterima.  

     Berdasarkan signifikansi : 

o Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

o Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

 


