
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan-perusahaan pada sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2011. Perusahaan 

sampel dilakukan dengan metode purpovise judgement sampling yaitu penentuan 

secara tidak acak (non probabilitas) yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan sampel antara lain: 

1. Perusahaan yang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2008 hingga tahun 2011. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan tidak 

mengalami delisting selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011. 

3. Perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut selama periode 

tahun 2008 hingga 2011. 

4. Perusahaan yang memiliki peningkatan jumlah aktiva selama periode tahun 

2008-2011.  
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Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian 

 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1. 

 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI berturut-turut dari tahun 2008-2011 

121 

2.  Perusahaan yang mengalami delisting 

selama tahun 2008-2011 

(13) 

2. Perusahaan yang tidak membagikan 

dividen tunai berturut-turut selama tahun  

2008-2011 

(73) 

3. Perusahaan yang tidak mengalami 

kenaikan aktiva selama tahun 2008-2011 

 

(15) 

 Jumlah sampel penelitian  20 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel perusahaan manufaktur 

selama periode tahun 2008 hingga 2011 dari penelitian ini adalah sebanyak 20 

perusahaan. Daftar perusahaan sampel disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Daftar sampel perusahaan manufaktur  

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

 1. PT. Akr Corporindo Tbk. AKRA 

 2. PT. Astra International Tbk. ASII 

 3. PT. Astra Otoparts Tbk. AUTO 

 4. PT Berlina Tbk BRNA 

 5. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 

 6. PT. Ekadharma International Tbk EKAD 

 7. PT. Fast Food Indonesia Tbk FAST 

 8. PT. Gudang Garam Tbk GGRM 

 9. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

10. PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

11. PT. Lion Metal Works Tbk LION 

12. PT. Merck Tbk MERK 

13. PT. Mustika Ratu Tbk MRAT 
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14. PT. Mayora Indah Tbk. MYOR 

15. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk SGRO 

16. PT. Sinar Mas Agro Resources  Tbk SMAR 

17. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. SMGR 

18. PT. Selamat Sempurna Tbk. SMSM 

19. PT. Mandom Indonesia Tbk. TCID 

20. PT. Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 

Sumber: www.idx.co.id 

 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan 

menggunakan data sekunder terdiri dari laporan keuangan perusahaan selama 

periode tahun 2008-2011 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun 

data Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria 

tertentu. 

 

3.3 Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variebel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah nilai perusahaan.  

 

http://www.idx.co.id/
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Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Price to Book Value (PBV). PVB 

mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi 

perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham dan Houston, 

2006). PBV diukur dengan cara membagi harga saham per lembar dengan nilai 

buku per saham. Harga saham merupakan harga yang ditentukan berdasarkan 

harga pasar, sedangkan nilai buku merupakan nilai sebuah aset/ kekayaan bersih 

yang dimiliki berdasarkan pembukuan perusahaan.  

 

PVB =        Harga saham per lembar  

          Nilai buku per lembar 

 

 

(Brigham dan Gapenski, 1988 dalam Safrida, 2008) 

 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel independen dalam 

penelitian ini menggunakan variabel struktur modal, kebijakan dividen, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

a. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan 

terhadap total ekuitas perusahaan. Struktur modal diukur dengan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

DER   =     Total Utang 

                       Total Ekuitas 

(Harahap, 2007) 
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b. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham atas saham yang dimilikinya. Kebijakan dividen diukur 

oleh Dividend Payout Ratio (DPR). 

DPR   =     Dividen per lembar saham 

                     Laba per lembar saham 

(Harahap, 2007) 

c. Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Pertumbuhan perusahaan diukur menggunakan perubahan total aktiva (PTA). 

Pertumbuhan perusahaan adalah selisih total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

pada periode sekarang dan periode sebelumnya terhadap total aktiva periode 

sebelumnya. 

PTA   =     Total Aktiva t  – Total Aktiva t-1 

     Total Aktiva t-1 

( Safrida, 2008) 

 

 

d. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh return on equity (ROE). ROE 

menunjukkan seberapa banyak perusahaan yang telah memperoleh dana atas 

investasi yang dilakukan pemegang saham. Pengukuran ROE  menggunakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.  

ROE   =     Laba bersih setelah pajak 

   Total Ekuitas 

(Harahap, 2007) 
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e. Ukuran Perusahaan (Size) 

 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui besarnya total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Pengukuran diukur dengan menggunakan log natural dari 

total aset (Klapper dan Love, 2002 dalam Analisa, 2011). 

SIZE = log natural of total assets  

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga model 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y = α+ b1X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5+e 

Keterangan : 

Y   = Nilai Perusahaan 

α   = Konstanta 

b   = Koefisien Regresi 

X1  = Struktur Modal 

X2  = Kebijakan Dividen 

X3  = Pertumbuhan Perusahaan 

X4  = Profitabilitas 

X5 = Ukuran Perusahaan 

e     = Error 
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3.4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

antara hasil asumsi regresi dengan pengukuran asumsi klasik. Pengukuan asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokolerasi dan  uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

a. Jika sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal  

b. Jika sig > 0,05 maka data berdistribusi normal 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas berarti antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lain dalam model regresi memiliki hubungan yang kuat. Adanya 

multikolinearitas yang kuat akan mengakibatkan ketidaktepatan estimasi.  

Pengujian gejala multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap –tiap 

variabel independen berhubungan secara linier. Untuk mengetahui apakah terdapat  

multikolinearitas dapat dilihat dengan Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance , bila nilai VIF < 10 dan nilai  tolerance > 0,10 maka tidak terdapat 

gejala multikolinearitas. 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokoreasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW Test).  

Kriteria dalam pengambilan keputusan dalam Uji Durbin Watson: 

0 < DW < dl : Terjadi autokorelasi 

dl ≤ DW ≤ du : Tidak dapat disimpulkan 

du < DW < 4-du : Tidak ada autokorelasi 

4-du ≤ DW ≤ 4-dl : Tidak dapat disimpulkan 

4-dl < d < 4 : Terjadi autokorelasi 

 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residu satu ke observasi yang lain. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas akan dilakukan melalui penglihatan grafik plot 

antar nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi nilai perusahaan. Pengujian hipotesis ini dilakukan pada 

tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan (α) 5%.  

Dasar pengambilan keputusan adalah:  

a. Jika p value > 0.05 maka Ha tidak terdukung  

b. Jika p value < 0,05 maka Ha terdukung  

3.5.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi model dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

3.5.2 Uji Statistik F  

Uji F digunakan untuk menguji signifikasi koefisien regresi secara keseluruhan 

dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat besarnya nilai probabilitas (p value) masing-masing koefisien 

regresi variabel independen dibandingkan dengan tingkat signifikan (α). Dengan 

dasar keputusan berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika p value > 0,05 maka Ha tidak terdukung  

b. Jika p value < 0,05 maka Ha terdukung  


