
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1    Metode Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu 

memperoleh data dari dokumen berupa laporan keuangan dan laporan harga 

saham yang berasal dari : 

1. Annual report masing-masing perusahaan 

2. www.idx.co.id 

3. www.ksei.co.id 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, time series 

yang diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur sektor 

industri makanan dan minuman yang listing di BEI selama tahun 2007 sampai 

tahun 2011 dan data tersebut merupakan data kuantitatif yaitu data yang angka-

angka yang kemudian diolah dan di interprestasikan untuk memperoleh makna 

dari data tersebut. 

 

3.2 Populasi dan sampel 

 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2007 sampai tahun 2011. 

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


Proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara meneliti data yang di dapat dari 

Annual Report masing-masing perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur, karangan ilmiah, dan 

sumber-sumber lain yang berkenaan dengan skripsi ini. 

Sampel adalah elemen dari populasi yang dipilih secara cermat sebagai subyek 

pengukuran yang dapat menjadi dasar penarikan kesimpulan tentang seluruh 

populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Purposive judgement 

sampling method yaitu penentuan secara tidak acak (non probabilitas) yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

makanan dan minuman. Kriteria penentuan sampel perusahaan adalah : 

1) Perusahaan manufaktur bergerak di sektor industri makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI tahun 2007 sampai tahun 2011 

2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan periode 2007 sampai 2011 

3) Perusahaan yang melampirkan pembagian dividen pada tahun 2007 sampai 

tahun 2011. 

 

 

 



Tabel 1 Pemilihan Sampel 

 

Tabel 2 Daftar perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan 

minuman yang menjadi sampel penelitian 

No Nama Perusahaan 

Kode 

perusahaan 

1 
PT. Tiga Pilar Sejahtera 

AISA 

2 
PT.Cahaya Kalbar 

CEKA 

3 
PT.Delta Jakarta 

DLTA 

4 
PT. Fastfood Indonesia Internasional 

FAST 

5 
PT. Indofood sukses makmur 

INDF 

6 
PT. Mayora Indah 

MYOR 

7 
PT. Multi Bintang Indonesia 

MLBI 

8 
PT. Pionererindo Gourment 

 PTSP 

9 
PT. Siantar Top 

 STTP 

10 

PT. Sinar Mas Agro Resources and 

Technology Tbk 
 SMAR 

11 
PT.Tunas Baru Lampung 

 TBLA 

Sumber : www.idx.co.id 

 

Sampel perusahaan manufaktur sektor indutri makanan 

dan minuman tahun 2007 – 2011 14 

Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan 

minuman yang mempublikasikan annual report tahun 

2007 – 2011 14 

Perusahaan yang melakukan pembayaran devidend 

payout ratio berturut-turut pada tahun 2007-2011 11 

jumlah sampel yang dijadikan penelitian  11 

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


3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variable 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, 

sedangkan variabel independennya adalah keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen. Definisi dari variabel dependen dan 

independen dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam 

penelitian ini, variabel dependen yang digunakan diwakili oleh : 

3.3.1.1 Nilai Perusahaan 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan pada perusahaan. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini di definisikan sebagai nilai pasar karena 

nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat (Hasnawati, 2005).  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Price Book Value 

(PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen 

dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh 

(Brigham dan Houston, 2005) 

PBV=  

 

 



3.3.1.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya 

tetapi mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan diwakili oleh : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi di definisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang 

dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi di masa yang akan datang 

dengan net present value (Mayers, 1977).  

Menurut Brigham dan Houston (2001), PER menunjukan perbandingan 

antara penutupan harga saham dengan per lembar saham (earning per 

share) 

PER=  

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan di definisikan sebagai keputusan yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih dari perusahaan (Hasnawati, 2005). 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini di konfirmasikan melalui Debt 

to Equity Ratio (DER). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara 

pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui 

ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). 

DER =  X 100% 

3. Kebijakan Dividen 

Keputusan kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa banyak 

laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk 



diinvestasikan kembali dalam perusahaan (Brigham dan Houston , 2001). 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Dividend 

Payout Ratio (DPR). Menurut Brigham dan Gapenski (1996), rasio 

pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk kas. 

DPR =  

 

3.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji Regresi Linier Berganda 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya 

pengaruh dari variabel independen yaitu keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen terhadap variabel dependen yaitu nilai 

perusahaan dengan alat analisis regresi linier berganda. Variabel dependen 

dinotasikan dengan Y dan variabel independen dinotasikan dengan X, sehingga 

model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan 

a = Konstanta 

X1 = Keputusan Investasi 

X2 = Keputusan Pendanaan 



X3 = Kebijakan Dividen 

b1-b3 = Koefisien X1-X3 

e = error 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan uji regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui 

bahwa uji individual dan bersama-sama mengasumsi bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistika 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, 

yaitu: 

1. Analisis grafik. Dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar 

data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

2. Uji statistik. Uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan 

skweness dari residual dan uji statistik non- parametrik kolmogorov smirnov. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas residual digunakan uji statistik 

non-parametrik kolmogorov smirnov (K_S) dengan tingkat signifikan 5%. 



 

Dasar pengambilan keputusan adalah : 

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

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

b. Uji Multikolinearitas  

Berarti antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang 

lain dalam model regresi memilki 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. Multikolinearitas adalah suatu kondisi 

dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang 

diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Jelas bahwa 

multikolinearitas adalah suatu kondisi yang menyalahi asumsi regresi linier. Tentu 

saja multikolinearitas tidak mungkin terjadi apabila variabel-variabel bebas (X) 

yang diikutsertakan hanya satu.  

Ciri –ciri yang sering ditemui apabila model regresi linier kita mengalami 

multikolinearitas adalah : 

1. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi(misal, 

nilainya menjadi lebih besar atau kecil) apabila dilakukan penambahan 

atau pengeluaran sebuah variabel bebas dari model regresi. 

2. Diperoleh nilai R-square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak 

signifikan pada uji hipotesis. 



3. Tanda (+ atau -) pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang 

disebutkan dalam teori atau logika. Misal, pada teori atau logika 

seharusnya b1 bertanda (+), namun yang diperoleh justru bertanda (-). 

4. Nilai standar error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang 

sebenarnya (overestimated). 

Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikolinearitas, dapat 

diperiksa menggunakan VIF. VIF merupakan singkata dari Variance Inflation 

Factor. Nilai VIF > 10 berarti terjadi multikolinearitas yang serius di dalam 

model regresi kita. Beasrnya VIF dirumuskan : 

VIF =  

c. Uji Autokorelasi 

Menguji kemungkinan terjadinya autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesalahan pengganggu pada periode lainnya. Autokorelasi dalam konsep regresi 

linier berarti komponen error berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data 

time series) atau urutan ruang (pada data cross sectional). Dalam penelitian ini 

untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji statistik Durbin watson. 

Tabel 3   Klasifikasi nilai d 

Nilai d Keterangan 

0 < d < dL Ada autokorelasi 

dL < d < d u Tanpa Kesimpulan 

4 – dL < d <4 Tidak Ada Autokorelasi 

4 – dL < d 4 – du Ada autokorelasi 

Du < d < 4 – du Tanpa Kesimpulan 

Sumber : Tabel Durbin – Watson (d Test) : Gujarati, 1995 



d. Uji Heteroksidasitas 

Heteroksidasitas berarti terjadi varian yang tidak sama untuk variabel independen 

yang berbeda. Hal ini dapat dideteksi dengan mengamati saran titik-titik pada 

Scatterplot antara nilai taksiran Y dengan nilai residual (selish antara variabel 

dependen aktual dengan nilai prediksinya ) nilai prediksinya menyebar atau tidak 

membentuk pola. Jika pada grafik yang telah di prediksi tidak membentuk suatu 

pola tertentu yang jelas ( bergelombang, melebar, kemudian menyempit), serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroksidasitas. 

 

3.4.3 Uji Signifikansi F-Test 

Bertujuan untuk mengetahui pengruh signifikan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 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 

 

 

 

 



3.4.4 Uji 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 

 

 

 


