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3.1 Sumber Data 

 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder yang berasal 

dari ICMD (Idonesian capital market directory) (www.idx.co.id) yang meliputi : 

1. Perusahaan food and beverage yang telah menerbitkan laporan keuangan periode 

tahun 2007-2011. 

2. Laporan tahunan tahunan perusahaan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan suatu metode pengamatan yang dilakukan dalam 

suatu periode secara berturut-turut selama 5 tahun mulai dari tahun 2007-2011.variabel 

dari penelitian ini adalah Free cash flow, Leverage dan ROA sebagai variabel bebas 

dan kebijakan dividen disini  merupakan variabel teriakat Adapun pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dapat digambarkan dalam bentuk rancangan sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Kerangka Penelitan 

  variabel independen                                       

 

                                                              variabel Dependen  

 

 

 

 

3.1.1. Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data dokumenter, data ini berupa tipe data skunder dengan cara pengumpulan 

data dari catatan-catatan atau dokumen berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data-

Free cash flow 

leverage 

ROA 

Dividen 

http://www.idx.co.id)/


data tersebut berasal dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data free cash flow, Leverage, Return On Asset 

(ROA) dan kebijakan dividen (Indriyanto, 1999). 

 

3.1.2 Penentuan Sampel 

 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive judgment sampling, yaitu 

tipe pemeliharaan secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan. Kriteria pemeliharaan sampel yaitu: 

1. Perusahaan yang tergabung dalam industri manufaktur sub sektor food and 

beverage yang sahamnya listing dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari tahun 2007-2011. 

2. Perusahaan yang tidak pernah mengalami rugi didalam laporan laba rugi selama 

periode pengamatan, dan membagikan deviden selama lima tahun berturut-turut 

pada tahun 2007-2011. 

3. Memiliki informasi yang lengkap dari ketiga variabel independen 

4. Table 1.   Pemilihan Sampel Perusahaan : 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Perusahaan Food and Beverage dari tahun 

2007-2011 

16 

Perusahaan  yang tidak mencantumkan data dividen 

lengkap dari tahun 2007-2011 

5 

Perusahaan yang memenuhi Kriteria sampel 11 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan yang 

tergabung dalam sub food and beverage  di BEI. Adapun perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel .3 

Daftar Sampel Penelitian  

 

No Kode Emiten Jenis produksi 

1 AISA PT.Tiga Pilar Sejahtera Bihun 

2 CEKA PT. Cahaya Kalbar Bahan Makanan 

3 DLTA PT. Delta Jakarta Minuman Kemasan 

4 FAST PT. fastfood indonesia Restorant cepat saji (KFC) 

5 INDF PT. Indofood Sukses Makmur  

6 MYOR PT. Mayora Indah Biskuit 

7 MLBI PT. Multi bintang Indonesia Pembuat bir 

8 PTSP PT. Pionererindo Gourment 

Internasional (tbk) 

Makanan Dan minuman 

9 STTP PT. Siantar TOP Produksi makanan ringan 

10 SMAR PT. Smart Pengola kelapa sawit (FILMA) 

11 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Susu dan Minuman 

 

3.2  Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1  Definisi operasional  

Variabel dijelaskan berikut ini  untuk menghindari adanya ketidak jelasan tentang 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :  

1. Variabel Dependen (Y) 

 

Variabel dependen atau variable tergantung yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kebijakan dividen, yang dinyatakan deviden payout ratio (DPR). Dividen yang 

dinyatakan sebagai jumlah rupiah per lembar saham disebut devidend per share (DPS). 

Apabila dinyatakan sebagai prosentase dari harga pasar saham umum disebut devidend 

yield. Dan apabila dinyatakan sebagai prosentase dari EPS disebut sebagai dividend 

payout. Dalam penelitian ini kebijakan dividen diukur dengan menggunakan dividend 

payout ratio. Fahmi (2011) menggunakan rumus DPR sebagai berikut: 

 

 

 

DPR     Dividen Per Saham 

             Laba persaham 



 

2. Variabel Independen (X) 

 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variable-variabel yang secara 

independen berpengaruh pada variabel dependen atau variabel terikatnya (Y). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Variabel X1 = Free Cash Flow 

Dalam penelitian Ismayanti dan Hanafi, Uyara dan Tuasikal (2003) mengatakan aliran 

kas bebas dalam riset diukur dengan mengurangkan aliran kas operasi dengan 

pengeluaran modal bersih dan modal kerja bersih serta aktiva. Dalam penelitian 

Ismayanti dan Hanafi, Uyara dan Tuasikal menggunakan rumus Free Cash Flow 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

b. Variabel X2 = leverage  

Debt to equity ratio dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas 

(Jensen et al.1992). Menurut FAhmi (2011), debt to equity ratio dapat dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut:   

 

 

 

c. Variabel X3 = Return On Assets (ROA) 

 

Return On Assets (ROA) menunjukkan ukuran tingkat pengembalian perusahaan 

(profitabilitas). Variabel ROA dinyatakan sebagai perbandingan laba setelah pajak 

terhadap total asset. Ismyanti  dan Hanafi (2001) ROA diformulasikan sebagai berikut:  

 

 

 

Free Cash Flow = Aliran kas Operasi –Pengeluaran Modal bersih –Modal Kerja Bersih                                

                                                                         Ekuitas 

DER=   Kewajiban 

              Ekuitas  

ROA= Laba Bersih Setelah Pajak 

Total asset 



 

 

3.2.2 Metode Analisis Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi 

berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat_ besarnya 

pengaruh antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara 

simultan maupun parsial. Model regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +e 

Keterangan: 

Y = Kebijakan Deviden  

X1 = Free Cash Flow  

X2 = Leverage 

X3 = Return On Assets 

 β = Koefisien Regresi 

α = Konstanta 

e = Error 

 

 

3.2.3 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk menghasilkan model regresi yang memenuhi 

kriteria asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukam untuk mengetahui apakah distrubusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati data normal. Uji ini dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan menurut 

Santoso (2001) adalah: 



a)  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

       diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Arief (1993)  multikolinieritas merupakan situasi adanya korelasi variabel  

variabel bebas siantara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya multikolinieritas  

maka standar error untuk masing-masing variabel independent  tidak dapat 

dideteksi. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas  pada model 

regresi linier berganda yang diajukan dapat digunakan dengan cara  melihat nilai 

Variance Inflation  Factor (VIF) = 1/(1 – r
2
). Apabila nilai VIF  kurang dari 10 

maka tidak terjadi  multikolinieritas.  

 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel penganggumempunyai 

varian yang sama atau tidak. Heterokedasitas merupakan suatu keadaan bahwa 

varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda. Salah satu 

metode yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya heterokedastisitasyaitu 

dengan menggunakan uji Glejer, yaitu dengan meregresikan anatara nilai mutlak 

residual dengan seluruh variabel independen yang ada. Gejala heterokedastisitas 

dapat dideteksi dengan membandingkan antara tingkat signifikansi α = 5% dengan 

tingkat signifikansi t. Apabila signifikansi t lebih besar dari pada tingkat 

signifikansi α = 5%, maka tidak terjadi heterokedastisitas atau terjadi 

homokedastisitas. Selain itu uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara ttabel dengan thitung. Apabila ttabel lebih besar dari 

thitung maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4 Uji Autokorelasi 

 



Santoso (2002) menyatakan bahwa Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 

residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linier ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-

1). Jika terdapat korelasi maka dikatakan ada masalah autokorelasi. Cara yang 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji 

Durbin-Watson. Kriteria untuk pengambilan kesimpulan menurut Pratisto (2010) 

keputusan ada atau tidaknya autokorelasi didasarkan pada pedoman sebagai berikut: 

a. DW > du tidak terjadi autkorelasi 

b. DW < dL terjadi autokorelasi 

c. DL < DW< dU tidak dapat disimpulkan 

 

3.2.4 Uji Hipotesis 

I. Uji -F 

Uji serentak (Uji F) adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 

2007). Dalam penelitian ini, uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yaitu Free Cash Flow, Leverage, dan Return On Assets (ROA) secara 

bersama-sama terhadap kebijakan deviden. Pengujian ini dilakukan dengan uji F 

dengan Tingkat signifikan sebesar 95%, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Apabila Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima 

b) Apabila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolaka 

 


