
 
 
 
 
 
 

III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2011 – 2013. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dokumentasi yang 

didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada situs Bursa Efek 

Indonesia atau Indonesian stock exchange (idx) periode 2011 sampai 2013. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergolong dalam sektor 

pertambangan periode 2011 - 2013 sebanyak 39 perusahaan. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria : 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian (2011-2013); 

2. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 

penelitian (2011 – 2013); 
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3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian (2011-

2013); 

4. Perusahaan membagikan dividen selama periode penelitian (2011-2013). 

 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten 

Kriteria 
Sampel 

1 2 3 4 

1 ADRO Adaro Energy Tbk ya ya ya ya 1 

2 ARII Atlas Resources Tbk ya ya tidak tidak   

3 ATPK ATPK Resources Tbk ya ya tidak tidak   

4 BORN 
Borneo Lumbung 

Energy & Metal Tbk 
ya ya tidak tidak   

5 BRAU Berau Coal Energy Tbk ya ya tidak tidak   

6 BSSR 
Baramulti Suksessarana 

Tbk 
tidak tidak tidak tidak   

7 BUMI Bumi Resources Tbk ya ya tidak tidak   

8 BYAN Bayan Resources Tbk ya ya tidak tidak   

9 DEWA Darma Henwa Tbk ya ya tidak tidak   

10 DOID 
Delta Dunia Makmur 

Tbk 
ya ya tidak tidak   

11 GEMS 
Golden Energy Mines 

Tbk 
ya tidak tidak tidak 

 

12 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk ya ya tidak tidak   

13 HRUM Harum Energy Tbk ya ya ya ya 2 

14 ITMG 
Indo Tambangraya 

Megah Tbk 
ya ya ya ya 3 

15 KKGI 
Resource Alam 

Indonesia Tbk 
ya ya ya tidak 

 

16 MBAP 
Mitrabara Adiperdana 

Tbk 
tidak tidak tidak tidak   

17 MYOH Samindo Resources Tbk ya ya tidak tidak   

18 PKPK 
Perdana Karya Perkasa 

Tbk 
ya ya tidak tidak   

19 PTBA 
Tambang Batubara Bukit 

Asam (Persero) Tbk 
ya ya ya ya 4 

20 PTRO Petrosea Tbk ya ya ya ya 5 

21 SMMT 
Golden Eagle Energy 

Tbk 
ya ya tidak tidak   

22 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk tidak tidak ya tidak   

23 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk ya ya ya tidak   
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24 BIPI 
Benakat Petroleum 

Energy Tbk 
ya ya tidak tidak   

25 ELSA Elnusa Tbk ya ya tidak tidak   

26 ENRG 
Energi Mega Persada 

Tbk 
ya ya ya tidak   

27 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk tidak tidak tidak tidak   

28 MEDC 
Medco Energi 

International Tbk 
ya ya ya ya 6 

29 RUIS 
Radiant Utama 

Interinsco Tbk 
ya ya ya tidak 

 

30 ANTM 
Aneka Tambang 

(Persero) Tbk 
ya ya ya ya 7 

31 CITA 
Cita Mineral Investindo 

Tbk 
ya ya ya tidak 

 

32 CKRA 
Citra Kebun Raya Agri 

Tbk 
ya ya tidak tidak   

33 DKFT 
Central Omega 

Resources Tbk 
ya ya tidak tidak   

34 INCO Vale Indonesia Tbk ya ya ya ya 8 

35 PSAB 
J Resources Asia Pasific 

Tbk 
ya ya tidak tidak   

36 SMRU SMR Utama Tbk ya ya tidak tidak   

37 TINS Timah (Persero) Tbk ya ya ya tidak   

38 CTTH Citatah Tbk ya ya ya tidak   

39 MITI Mitra Investindo Tbk ya ya ya tidak   

(Sumber : www.idx.co.id dan diolah penulis) 

 

Jumlah populasi pada sektor pertambangan sebanyak 39 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2013, namun perusahaan yang 

memenuhi kriteria tersebut sebanyak 8 perusahaan yaitu : Adaro Energy Tbk, 

Harum Energy Tbk, Indo Tambangraya Megah Tbk, Tambang Batubara Bukit 

Asam (Persero), Petrosea Tbk, Medco Energi International Tbk, Aneka Tambang 

(Persero) Tbk, dan Vale Indonesia Tbk. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel terikat 

(dependen) dan 2 (dua) variabel bebas (independen) yang akan dijelaskan berikut 

ini: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel-variabel independen. Variabel dependen dinyatakan dengan notasi 

Y . Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen di dalam penelitian 

ini adalah kebijakan dividen. Proksi yang digunakan adalah dividend 

payout ratio (DPR). Menurut Atmaja:285), dividend payout ratio (DPR) 

dapat dihitung dengan rumus berikut:   

      
                  

                 
 x 100%   (Atmaja, 2008) 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel-variabel yang menjelaskan variabel 

yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini 

menggunakan dua variabel bebas (X1,X2), yaitu : 

- Return On Equity (ROE) 

Return  on  equity (ROE)  merupakan  salah  satu  rasio  profitabilitas  

yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan dengan menggunakan ekuitas yang 

dimiliki perusahaan. Return on equity (ROE) dapat dihitung 

menggunakan rumus : 
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    (Kasmir, 2008) 

- Debt to Equity Ratio 

Dalam penelitian ini solvabilitas diukur dengan menggunakan debt to 

equity ratio (DER). Debt to equity ratio (DER) merupakan 

perbandingan antara total hutang dengan jumlah ekuitas yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

      
            

             
     (Kasmir, 2008) 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Jenis 

Variabel 

Nama 

Variabel 

Definisi 

Variabel 

Indikator Skala 

Dependen Dividend 

Payout 

Ratio (Y) 

Kebijakan 

apakah 

perusahaan 

akan 

membagikan 

laba  yang 

diperoleh 

dalam  bentuk 

dividen  atau 

menahannya 

dalam  bentuk 

laba  ditahan 

untuk investasi 

di  masa 

mendatang 

                  

                 
       Rasio 

Independen Return On Tingkat             

             
 

Rasio 
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Equity 

(X1) 

pengembalian 

(laba) yang 

dapat diperoleh 

perusahaan 

dengan 

menggunakan 

ekuitas yang 

dimiliki 

Independen Debt to 

Equity 

Ratio 

(X2) 

Merupakan 

perbandingan 

antara total 

kewajiban 

dengan jumlah 

ekuitas 

perusahaan 

            

             
 Rasio 

(Sumber: Dari berbagai literatur) 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Seluruh data yang digunakan untuk mendukung model-model penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Sumber data penelitian ini yaitu sumber eksternal 

berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 
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3.6  Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien 

parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Menurut Suptanto (2008), persamaan regresi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y  = Dividend Payout Ratio (DPR) 

a  = konstanta 

X1  = Return On Equity (ROE) 

X2  = Debt to Equity Ratio (DER) 

b1,2,3  = Koefisien regresi variabel X1,X2 

e  = error 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Berikut disajikan hasil uji normalitas data penelitian yang dapat dilihat dari 

histogram dan probablility plot : 
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(Sumber : Hasil Analisis Regresi dengan SPSS 16.00) 

Gambar 3.1 Grafik Histogram 

 

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa pola data terdistribusi secara normal karena 

bentuk kurva pada histogram memiliki bentuk seperti lonceng, namun dalam 

menyimpulkan normal atau tidaknya data tidak cukup jika hanya menggunakan 

grafik histogram karena hal tersebut belum tentu akurat. Selain grafik histogram, 

juga dapat diliat dengan normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal sebagai berikut : 

 
(Sumber : Hasil Analisis Regresi dengan SPSS 16.00) 

Gambar 3.2 Normal Probability Plot 
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Gambar 3.2 menunjukkan data terdistribusi secara normal karena titik menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .13326318 

Most Extreme Differences Absolute .168 

Positive .104 

Negative -.168 

Kolmogorov-Smirnov Z .825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .505 

a. Test distribution is Normal.  

 

(Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 16.00) 

 

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu dividend payout ratio, hutang, dan profitabilitas memiliki tingkat 

signifikansi diatas 0.05 yaitu sebesar 0.505. Hal ini menunjukkan bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal dan 

menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas. 
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3.6.2.2 Uji Multikolinieritas  

Hasil SPSS dari uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ROE .833 1.200 

DER .833 1.200 

a. Dependent Variabel: DPR  

(Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 16.00) 

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 3.2 nilai tolerance 

variabel bebas tidak kurang dari 10% dan nilai VIF semua variabel kurang dari 10 

yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. 

 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi  

Berikut hasil perhitungan uji autokorelasi pada penelitian ini dengan 

menggunakan SPSS 16.00: 

 

Tabel 3.5 Uji Durbin - Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .525
a
 .275 .206 ,1394647 2.376 

a. Predictors: (Constant), DER, ROE   

b. Dependent Variabel: DPR   

(Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 16.00) 
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Pada Tabel 3.5 dengan k = 2 dan n = 24, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 

sebesar 2.376. Sedangkan besarnya DW-tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 

5% adalah dl (batas luar) sebesar 1.1878 dan du (batas dalam) sebesar 1.5464 

sehingga nilai 4-du adalah 2.8122. DW terletak antara du dan (4-du) yaitu   

1.5464 <  2.376 < 2.8122 maka dapat disimpulkan Ho diterima yang 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data yang diuji. 

 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Hasil Analisis Regresi dengan SPSS 16.00) 

Gambar 3.3 Grafik Scatterplot 

 

Gambar 3.3 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di 

atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.  
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3.6.3 Pengujian Hipotesis 

3.6.3.1 Uji-F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat (Widarjono, 2010). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua 

arah dengan hipotesis sebagai berikut :  

- Ho : tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel bebas secara 

bersama-sama.  

- Ha : terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel bebas secara bersama-

sama.  

Penentuan besarnya F hitung menggunakan rumus : 

          

  

(   )
(    )

(   )

      (Widarjono, 2010) 

Keterangan :  

R = Koefisien determinan  

n = Jumlah observasi  

k = Jumlah variabel  

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :  

1. Ha diterima apabila F hitung > F tabel.  

2. Ha diterima apabila probabilitas kurang dari 0,05 (α) 
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3.6.3.2 Uji – t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Oleh karena itu 

uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis. Langkah-langkah pengujian yang 

dilakukan adalah dengan pengujian dua arah dengan hipotesis sebagai berikut : 

- Ho : tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

- Ha : terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

 

Untuk menilai t hitung digunakan rumus :  

         
                 

               
     (Widarjono, 2010) 

 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :  

1. Ha diterima apabila thitung lebih besar dari ttabel. 

2. Ha diterima apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α) 

 

3.6.3.3  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 . Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 


