
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut dapat diperoleh dari 

lembaga atau keterangan serta melalui studi pustaka yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dihadapi dan dianalisis. Dalam Penelitian ini data yang 

digunakan yaitu data dokumenter berupa laporan keuangan dan laporan tahunan 

(annual report) perusahaan.  Sumber data yang digunakan  berasal dari website 

resmi yang telah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan dalam 

penerbitnya www.idx.co.id. Selain itu,laporan keuangan yang di olah sebagai 

sumber data telah di audit oleh akuntan publik. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode tersebut, penulis mengambil data 

berdasarkan dokumen-dokumen seperti buku, jurnal referensi, peraturan-peraturan 

serta laporan keuangan perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai profitabilitas, 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, kepemilikan manajerial dan likuiditas 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di (IDX) periode 2014-2016. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2012 : 61), populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen 

sejenis tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dalam penelitian ini, populasi 

yang dimaksud adalah perusahaan makanan dan minuman yang mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. 

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

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan kimia, karena peneliti ingin 

melanjutkan penelitian terdahulu dan ingin menguji apakah perusahaan makanan 

dan minuman mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di 

BEI yang menyajikan laporan keuangan per 31 Desember untuk tahun 2014-

2016. Pemilihan sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

berdasarkan beberapa alasan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dengan kriteria : 

a. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang pada tahun 2014 sampai dengan 2016. 

b. Perusahaan makanan dan minuman yang lengkap mempublikasikan laporan 

tahunan selama 3 tahun berturut-turut untuk periode 2014 hingga tahun 2016. 

c. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel – variabel yang digunakan 

dalam penelitian profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan hutang, kepemilikan 

manajerial dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2012), menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari variasi tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat enam variabel yang digunakan yang 

terdiri dari lima variabel bebas dan satu variabel terikat. Berikut adalah 

penjelasannya: 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya  adalah  nilai  

perusahaan.   
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3.4.2.1 Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Price to Book 

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

dan  organisasi  perusahaan  sebagai  sebuah perusahaan yang terus tumbuh 

(Fahmi, 2014). 

                    
                      

                           
 

 

3.4.3 Variabel Bebas/Independen (X) 

Menurut (Sugiyono, 2012), variabel independen dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat).  

 

3.4.3.1 Profitabilitas  

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran 

perusahaan ini adalah Return on Asset (ROA). Return on asset (ROA) merupakan 

ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus  (Fahmi, 2014) :  

                
                         

            
 

 

3.4.3.2  Kebijakan Dividen 

Proxy dari kebijakan dividen yang dipilih untuk penelitian ini adalah Dividend 

Payout Ratio (DPR), dengan alasan bahwa, DPR lebih dapat menggambarkan  

perilaku  oportunistik  manajerial  yaitu  dengan  melihat  berapa besar 

keuntungan  yang  dibagikan  kepada  shareholders  sebagai  dividen  dan berapa  

yang  disimpan  di  perusahaan  (Fahmi, 2014).  Rumus  dividend payout ratio 

adalah sebagai berikut :                         Dividen per lembar saham 

                                                            DPR =     
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                                                                              Laba perlembar saham 

3.4.3.3 Kebijakan Hutang 

Proxy dari kebijakan hutang yang dipilih untuk penelitian ini adalah Leverage 

dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hprofita 

dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian leverage juga 

mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan, Dalam penelitian ini, 

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah Debt To Equity 

Ratio (DER). Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus (Fahmi, 

2014): 

 

    
            

             
 

 

3.4.3.4 Kepemilikan Manajerial 

Dalam penelitian ini menggunakan proxy kepemilikan manajerial. Kepemilikan 

manajerial menggambarkan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan,   

yang   diukur   dengan   presentase   jumlah   saham   yang   dimiliki manajemen. 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui proporsi kepemilikan saham oleh 

manajerial terhadap total saham yang beredar (Fahmi, 2014). Rumus 

penghitungan kepemilikan manajerial dapat dilakukan dengan cara: 

 

                       
                                     

                        
 

 

3.4.3.5 Rasio Likuiditas 

Aset likuid (liquid assets) Suatu aset yang dapat dikonversi menjadi kas dengan 

cepat tanpa harus mengurangi harga aset tersebut  terlalu banyak. Sedangkan 

“posisi likuiditas” suatu menunjukan hubungan antara kas dan aset lancar 

perusahaan lainnya degan kewajiban lancarnya. Jika suatu perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat membayar tagihan (hutang usaha), 

pinjaman bank, dan kewajiban lainnya yang akan meningkatkan kewajiban lancar. 
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Jika kewajiban lancar naik lebih cepat daripada aset lancar, rasio lancar akan 

turun, dan ini merupakan pertanda adanya masalah.  

 

Rasio likuiditas yang utama adalah rasio lancar (current ratio) yang dihitung 

dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar, seperti dinyatakan berikut: 

(Fahmi, 2014) 

              
             

                   
 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis yang 

menggunakan rumus-rumus tertentu yang didapat dari suatu proses pengujian. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif didefinisikan merupakan suatu metode dalam mengorganisis 

dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur 

mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain: 

frekuensi, tendensi sentral (mean, median dan modus), dispersi (standar deviasi 

dan varian) dan koefisien korelasi antara variabel penelitian (Ghozali,2013). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian Asumsi Klasik Yang Digunakan Adalah Uji Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas Dan Uji Autokorelasi. Asumsi klasik 

menggunkan program SPSS versi 20 (Ghozali, 2013). 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik. Uji statistik dapat dilakukan dengan melakukan uji K-S (non-parametrik 

Kolmogorov – Smirnov Test). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. H0 diterima jika nilai signifikan > 0,05 yang berarti bahwa data residual 

berdistribusi normal. 

 

2. Ha diterima jika nilai < 0,05 yang berarti bahwa data residual tidak 

berdistribusi normal. 

 

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Adanya heteroskedastisitas dalam regresi dapat diketahui 

dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya uji Glesjer. Jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka 

indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  

 

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas 

(Ghozali, 2013), menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji 

multikolinearitas yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan 

nilai Value Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. 

2. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

(Ghozali, 2013), menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji ini 

akan dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Watson (DW Test). Dasar 

pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No desicision 4 – du ≤ d≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, 

Positif atau negatif 
Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui arah 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah pengaruhnya positif 

atau negatif. Adapun persamaan regresi linear berganda menurut Ghozali (2013) 

adalah sebagai berikut: 

 

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

 

Keterangan: 

Y = Nilai Perusahaan  

a = Konstanta  

b = Koefisien 

X1 = profitabilitas 

X2 = kebijakan dividen 

X3 = kebijakan hutang 

X4 = kepemilikan manajerial 

X5 = likuiditas 
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e = Error 

 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk membuktikan signifikansi perumusan 

H1, H2, H3, H4 dan H5. Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada tabel 

perhitungan uji statistik T . Hal ini dapat diukur dengan nilai signifikansi, dimana 

nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 atau 5% 

 

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang semakin kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji statistik simultan atau yang sering disebut analisis varian (ANOVA) 

merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) untuk menguji 

signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan significance level 0,05 ( =5%). Ketentuan penolakan dan 

penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:  

 

1. Jika nilai signifikansi F > 0,05 atau Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan 

menolak H1 (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-

sama keempat variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikansi t  0,05 atau Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan 

menerima H1 (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-
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sama keempat variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).  

 

 

3.6.3 Uji T 

Uji koefisien regresi secara parsial atau yang sering disebut Uji t, digunakan untuk 

mengetahui pengaruh tekanan eksternal, faktor politik, komitmen manajemen, 

komptensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan atau tidak secara parsial 

terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hal ini dapat diukur menggunakan 

tingkat signifikansinya. (Ghozali, 2013). 

 

1. Jika nilai signifikansi T > 0,05 atau Thitung < Ttabel maka Ho diterima dan 

menolak H1 (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-

sama keempat variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikansi t  0,05 atau Thitung > Ttabel maka Ho ditolak dan 

menerima H1 (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-

sama keempat variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 


