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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 114 perusahaan manufaktur, sesuai publikasi 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007-2013. Penarikan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah 

metode pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

ditetapkan  (Sekaran,  1992 dalam Anindhita, 2010).  Sampel  ini ditentukan 

berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut : 

 Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode penelitian, yaitu 2007-2013.  

 Perusahaan manufaktur yang memiliki data laporan keuangan yang 

lengkap selama periode penelitian, yaitu 2007-2013.  

 Perusahaan manufaktur yang selalu membagikan dividen selama periode 

penelitian, yaitu 2007-2013. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut periode 2007-2013. 114 

Perusahaan manfaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut periode 2007-2013 yang 

secara tidak lengkap melaporkan salah satu data dari 

ROA, DER, DPR, dan PBV. 

103 

Perusahaan manfaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut periode 2007-2013 yang 

secara lengkap melaporkan data dari ROA, DER, DPR, 

dan PBV. 

11 

Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan 

sebagai sampel 11 

Sumber: data olahan 
 

 

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa,  jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan 

sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 11 perusahaan. Berikut adalah sampel 

dalam penelitian ini, antara lain: PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI), PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), PT 

Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC), PT Indo Kordsa Tbk. (BRAM), PT Goodyear 

Indonesia Tbk. (GDYR), PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM), PT Sumi Indo 

Kabel Tbk. (IKBI), PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 

(SCCO), PT Sepatu Bata Tbk. (BATA), dan PT Unilever Indonesia Tbk. 

(UNVR). 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen 

dan variabel dependen, yang akan menjelaskan hubungan antara profitabilitas, 

struktur modal, kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 
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3.2.1 Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Berikut variabel-

variabel terkait dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:   

 

3.2.1.1 Profitabilitas  

Return on asset  adalah rasio profitability yang dihitung dengan cara membagi 

laba setelah pajak dengan total asset. Return on asset menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atas total asset yang dimilikinya.  Menurut 

Weston dan Brigham (1990), rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai 

berikut: 

Return on asset (ROA) = 
            

           
   x   100% 

 

 

3.2.1.2 Struktur Modal  

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal sendiri. Rasio 

ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dibanding dengan 

modal sendiri. Menurut Subramanyam & Wild (2010),  rumus untuk menghitung 

DER adalah sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio (DER) = 
             

                     
 x 100% 

3.2.1.3 Kebijakan Dividen  

Divident payout ratio diukur dengan membandingkan dividen kas per lembar 

saham terhadap laba yang diperoleh per lembar saham. Menurut Hanafi (2007 ), 

rumus untuk menghitung DPR adalah sebagai berikut: 

Divident payout ratio (DPR) = 
                             

                                    
 x 100% 
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3.2.2 Variabel Dependen   

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan (Price to Book 

value). Berikut variabel terkait dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:   

   

3.2.2.1 Nilai Perusahaan  

 

Price to book value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 

saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pasar percaya 

akan prospek perusahaan tersebut.  

Price to Book value diukur dengan membandingkan harga saham terhadap nilai 

buku per lembar saham. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2006), rumus untuk 

menghitung PBV adalah sebagai berikut: 

PBV = 
                            

                           
 x 100% 

 

3.2.3 Operasionalisasi Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat berbagai variabel penelitian yang terkait, diperlukan 

pemahaman atas berbagai unsur – unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian. 

Hal tersebut termuat di dalam operasionalisasi variabel penelitian. Adapun secara 

lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.2  

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Proksi Definisi Operasional Skala 

Variabel Independen (X) 

 Profitabilitas Return on asset  

 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007-2013 untuk 

menghasilkan laba selama satu tahun.  

Rasio 

Struktur Modal Debt to equity ratio Struktur Modal adalah perbandingan antara 

hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri perusahaan manufaktur. 

Rasio 

Kebijakan Dividen Divident Payout Ratio   Kebijakan Dividen adalah keputusan 

tentang seberapa banyak laba saat ini yang 

akan dibayarkan sebagai dividen pada 

perusahaan manufaktur 

Rasio 
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Variabel Dependen (Y) 

Nilai Perusahaan  Price to book value Nilai perusahaan adalah persepsi investor 

terhadap perusahaan yang tercermin pada 

harga saham perusahaan manufaktur. 

Rasio 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data 

tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007-2013. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi dengan mendapatkan data laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang telah diaudit dan telah dikeluarkan oleh perusahaan. Data 

tersebut diperoleh dari website resmi yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id 

 

3.5  Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai dengan 

perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data tersebut. 

Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis, 

sehingga terlebih dahulu harus lolos uji asumsi klasik agar syarat asumsi dalam 

regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang diperlukan ialah uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel  

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2011). 

Normal atau tidaknya distribusi residual, salah satunya dapat dilakukan dengan 

uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis : 

Ho: Data residual terdistribusi normal 

Ha: Data residual tidak terdistribusi normal 

Jika  angka  probabilitas  < α = 5%  berarti  Ho ditolak, berarti data tidak 

terdistribusi secara  normal. Sebaliknya bila angka probabilitas > α = 5%, maka 

Ho diterima dan data residual terdistribusi secara normal. 

 

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi 

antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 
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Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar  

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). 

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan melihat dari 

1. Nilai tolerance dan lawannya. 

2. Variance Inflation Factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan variabel manakah  yang dijelaskan variabel 

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi  (karena VIF = 1/tolerance). Nilai 

cutoff  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,1  atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali,  2011). Jadi dapat 

disimpulkan, suatu model regresi dikatakan tidak ada multikolinearitas apabila 

memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka  disebut  homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 
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Salah satu cara untuk mengetahuinya dapat dilakukan melalui Uji Glejser. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual pada variabel  

independen. Jika variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel  

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan  

tidak terjadi heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansinya diatas 5% 

pada tingkat probabilitas yang digunakan α = 5% (Ghozali, 2011). 

 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi apabila munculnya suatu data dipengaruhi oleh data 

sebelumnya. Dengan kata lain, pengujian ini dimaksudkan untuk melihat adanya 

hubungan data satu dengan data yang lainnya dalam satu variabel (Ghozali, 2011).  

 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin 

Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah: 

 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) 

maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

 Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl)maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi 

positif. 

 Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasinya lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

 Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan di bawah batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 
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3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel dependen (nilai 

perusahaan) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen 

(profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen). Rumus dari regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut (Wirawan, 2002): 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

 

Y = Nilai Perusahaan (PBV) 

X1= Profitabilitas (ROA) 

X2 = Struktur Modal (DER) 

X3= Kebijkan Dividen (DPR) 

a =  Konstanta 

b1= Koefisien korelasi Profitabilitas (ROA) 

b2= Koefisien korelasi Struktur Modal (DER) 

b3= Koefisien korelasi Kebijkan Dividen (DPR) 

e =   Error term 
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3.6 Pengujian Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode regresi linier 

berganda, sebelum menguji hipotesis akan dilakukan uji Goodness of Fit yang 

terdiri dari uji koefisien determinasi dan uji ANOVA. 

 

3.6.1 Uji Goodness of Fit 

3.6.1.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien deternasi (R
2
)  digunakan untuk mengukur seberapa jauh  kemampuan  

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai kemampuan variabel-

variabel  independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

R
2  

yang mendekati satu berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen  

memberikan hampir semua informasi yang  dibutuhkan  untuk memprediksi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.6.1.2 Uji F  

 

Uji statistik F atau uji Analisis of Variance (ANOVA) merupakan metode untuk 

menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala mentrik) dengan satu atau 

lebih variabel independen (skala non metrik atau kategorikal dengan kategori 

lebih dari dua). ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan 

pengaruh interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel 

dependen metrik. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen 

terhadap variabel dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh 

bersama dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011).  
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Apabila nilai F signifikan pada tingkat probabilitas 5%, maka dapat dikatakan 

bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel 

dependen. 

 

3.6.1.3 Uji t 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau  

independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,  

2011).  Pengujian  ini  dilakukan untuk  menguji variabel independen secara  

parsial dengan tingkat  probabilitas 5%. Apabila tingkat probabilitas lebih kecil 

dari 5% maka hipotesis diterima. Pada Uji t dapat dilihat pula nilai koefisien atau 

beta yang menunjukkan seberapa besar masing-masing variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen, serta pengaruh positif atau negatif berdasarkan 

tanda positif atau negatif pada koefisien. 


