
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufakturgo public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013-2016.Sampel dalam penelitian ini dipilih dari populasi dengan 

menggunakan metode purposive sampling, artinya sampel dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu atau maksud tertentu. Kriterianya yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2016. 

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan 

per 31 Desember secara rutin selama 4 tahun dengan periode yang 

diperlukan peneliti. 

3. Perusahaan manufaktur tersebut membagikan dividen kepada 

pemegang saham secara kontinyu selama periode pengamatan  

4. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang menyampaikan datanya secara 

lengkap sesuai dengan informasi yang diperlukan, yaitu Dividend 

Payout Ratio (DPR), Free Cash Flow (FCF), Profitabilitas (ROA), 

Kepemilikan Manajerial (MO) dan Kepemilikan Institusional (INST) 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang terdaftar dalam Bursa Efek 



Indonesia. Data tersebut diperoleh dari situs resmi yaitu dan www.idx.co.id, 

http://www.sahamok.com. data penelitian sebelumnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :  

1. Metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literatur 

pustaka seperti jurnal, makalah, buku dan sumber-sumber lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau 

mendokumentasikan data yang tercantum pada annual report 

masing-masing perusahaan. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen dan variabel independen.Variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu kebijakan dividen. 

Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

timbulnya variabel dependen yang terdiri dari free cash flow, profitabilitas 

dan struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional yang didefinisikan dan diukur sebagai berikut : 

3.4.1 Variabel Independen (X) 

1. Free cash flow 

Free cash flow terjadi setelah perusahaan melakukan investasi 

pada modal kerja dan aktiva tetap. Oleh sebab itu, pernyataan 

tersebut sesuai dengan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

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


FCF =
                                       

            
       

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Profitabilitas juga merupakan suatu indikator 

kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan 

perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah Return 

On Asset : 

 

ROA 
                 

           
       

 

3. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manjerial adalah pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase 

saham yang dimiliki oleh manajemen dan dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

MO 
                                     

                         
       

 



4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pihak institusi seperti perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, 

bank, dll. Institusi tersebut biasanya dapat menguasai mayoritas 

saham oerusahaan karena memiliki sumber daya yang lebih besar 

dibandingkan dengan para pemegang saham lainnya. Saham yang 

dimiliki perusahaan institusi biasanya berjumlah cukup besar dari 

kepemilikan lainnya dan menjadi mayoritas dalam kepemilikan 

saham karena sumber dana yang dimiliki lebih besar dari yang lain. 

Kepemilikan institusional dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut : 

 

INST=
                                 

                      
       

 

3.4.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 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. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah Dividend 

Payout Ratio: 



DPR 
                       

                    
       

 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini melakukan analisis data melalui uji asumsi klasik kemudian 

pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif 

dan uji menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik diskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut 

(Sugiyono, 2004). Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik 

data seperti rata-rata (mean), jumlah (sum) simpangan baku (standard 

deviation), varians (variance), rentang (range), nilai minimum maupun 

nilai maksimum dan sebagainya. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat 

dalam sebuah penelitian. Setelah mendapatkan hasil yang akurat maka 



dapat dilanjutkan dengan melakukan pengujian dengan analisis regresi 

linier berganda. Dalam pengujian asumsi klasik terdapat beberapa jenis 

antara lain, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan 

uji autokorelasi.  

1. Uji Normalitas 

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam 

analisis multivariate. Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel 

dependen, atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Metode yang digunakan untuk uji normalitas 

adalah dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov (K-S). 

Menurut Ghozali (2005) uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilakukan 

untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Dasar 

pengambilan keputusan uji normalitas ini adalah jika nilai signifikan 

uji Kolmogrov-Smirnov>0,05 berarti variabel dinyatakan terdistribusi 

normal, dan begitu pula sebaliknya jika angka signifikasi < 0,05 maka 

data tidak terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Dalam peneltian ini uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen).Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem 



multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (bebas). Adanya gejala 

multikolinearitas antar variabel dapatdilihat dari tolerance value atau 

nilai Variance Inflation factor (VIF) atau variabel Inflation dari 

masing-masing variabel indepen  

Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila 

tolerance value< 0,1 atau VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas 

dalam model regresi. Sebaliknya apabila tolerance value> 0,1 atau 

VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian model regresi yang baik adalah regresi bebas dari 

autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Uji untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi adalah 

uji yang dikembangkan oleh Durbin dan Watson (DW). Suatu model 

dapat dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi apabila nilai 

statistik Durbin-watson (DW) terletak di area non-autokorelasi, yaitu 

diantara dua nilai titik kritis batas atas (dU) dan batas bawah (dL). Uji 

Durbin-Watson hanya untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorelation) dan mensyaratkan adanya konstanta atau intercept 

dalam model regresi serta tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen (Ghozali, 2011). Patokan umum yang dapat dijadikan 

batasan adalah: 



a. Apabila 0 < DW < dL, maka keputusan akan ditolak, dan tidak 

terjadi autokorelasi positif. 

b. Apabila dL ≤  DW ≤ dU, maka tidak ada keputusan, dan tidak 

terjadi autokorelasi positif. 

c. Apabila 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL, maka keputusan akan ditolak, dan 

tidak terjadi autokorelasi negatif. 

d. Apabila 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL, maka tidak ada keputusan, dan tidak 

terjadiautokorelasi negatif. 

e. Apabila dU < DW < 4-dU, maka keputusan diterima, dan tidak 

terjadi autokorelasi positif dan negatif. 

Dimana: 

dL = Batas bawah DW 

dU = Batas atas DW 

4. Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari grafik scatterplot. Pada prinsipnya, uji heteroskedastisitas 



dengan metode grafik scatterplot adalah melihat nilai prediksi variabel 

independen yaitu ZPRED dengan residunya SRESID. 

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk menunjukkan 

arah hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen 

(X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen 

(DPR). Variabel independennya adalah free cash flow (FCF), profitabilitas 

(ROA), dan struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial 

(MO) dan kepemilikan institusional (INST) yang terdiri dari Persamaan 

regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  DPR = α + β1FCF + β2ROA +β3MO + β4INST +e 

Keterangan : 

DPR  = Kebijakan Dividen 

α  = Nilai Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi 

FCF  = Free Cash Flow 

ROA  = Profitabilitas 

MO  = Kepemilikan Manajerial 

INST  = Kepemilikan Institusional 

e  = standard error 

 

 

 

 



3.5.4 Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel yang diteliti, dengan cara menguji hipotesis yang diajukan. 

Setelah model regresi terbebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik yang terdiri dari uji t 

(parsial) dan uji F (simultan). Langkah-langkah untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel 

bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain 

adalah konstan. Uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh free cash 

flow, profitabilitas, dan struktur kepemilikan yang terdiri dari 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

independen terhadap kebijakan dividen sebagai variabel dependen 

secara parsial. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Membuat formulasi uji hipotesis 

1. Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen  

H0 : β1 ≤ 0 Free Cash Flow tidak berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen  

Ha : β1>0 Free Cash Flow berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen  

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen  



H0 : β2 ≤ 0 Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen  

Ha : β2> 0 Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen 

 

3.  Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Kebijakan 

Dividen  

H0 : β3 ≥ 0 kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen  

Ha : β3< 0 kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen  

 

4.  Pengaruh kepemilikan institusionalterhadap Kebijakan 

Dividen 

H0 : β4 ≥ 0 kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen  

Ha : β4<0 kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen 

 

b. Membuat kriteria pengambilan keputusan  

Jika signifikasi t ≤ α (α = 0,05) = H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh signifikan antara Free Cash Flow, Profitabilitas, 



Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusionalsecara 

parsial terhadap kebijakan dividen  

Jika signifikasi t> α (α = 0,05) = H0 diterima, artinya tidak 

ada pengaruh signifikan antara Free Cash Flow, Profitabilitas, 

Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara 

parsial terhadap kebijakan dividen 

 

2. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Gozali, 2005). Uji F bertujuan 

untuk mengukur free cash flow, profitabilitas, kepemilikan manajerial, 

dan kepemilikan institusionalsebagai variabel independen terhadap 

kebijakan dividen sebagai variabel dependen secara simultan atau 

bersama-sama. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a. Membuat formulasi uji hipotesis  

H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-

variabel independen, yaitu free cash flow, Profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusionalsecara 

simultan terhadap dividend payout ratio sebagai variabel 

dependen 

Ha : terdapat pengaruh signifikan antara variabel-vareiabel 

independen, yaitu free cash flow, Profitabilitas, kepemilikan 



manajerial, dan kepemilikan institusionalsecara simultan 

terhadap dividend payout ratio sebagai variabel dependen 

 

b. Membuat kriteria pengambilan keputusan  

Jika signifikasi F ≤ α (α = 0,05) = H0ditolak, artinya ada 

pengaruh signifikan antara free cash flow, Profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusionalsecara 

simultan terhadap kebijakan dividen  

Jika signifikasi F > α (α = 0,05) = H0 diterima, artinya tidak 

ada pengaruh signifikan antara free cash flow, Profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusionalsecara 

simultan terhadap kebijakan dividen 

 

3.5.5 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien Korelasi digunakan untuk melihat seberapa erat 

hubungan antar variabel sedangkan Koefisien Determinasi digunakan 

untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

 


