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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis. 

Variabel-variabel yang diamati dan diteliti dapat diidentifikasi dan diukur 

berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

3.2. Identifikasi Variabel 

Berdasarkan model analisis variabel-variabel dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel-variabel 

tersebut antara lain: 

1. Dependen variabel adalah variabel yang menjadi pusat peneliti yang 

keragamannya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam 

penelitian ini dependen variabelnya adalah Dividend Yield. 

2. Independen variabel adalah variabel yang menjadi pusat peneliti yang 

keragamannya sebagai akibat dari campur tangan peneliti atau merupakan 

suatu kondisi yang ingin diselidiki, diteliti, dan dikaji. Dalam penelitian ini 

independen variabelnya adalah : Market-to-Book, Size, Earning Growth, 

Insider Ownership, Previous Dividend Yield, dan Earnings Volatility. 
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3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Dividend Yield 

Dividend yield adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 

membagi hasil keuntungan atas pendapatan saham yang diperdagangkan di pasar 

modal. Dividend Yield dihitung dengan membagi dividen tahunan yang dibayar 

per lembar saham dengan harga per lembar pada tanggal tertentu (Warren dkk., 

1984). Dividend yield dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

   DPSi,t 
DYi,t =      

   PPSi,t 

 

 Keterangan : 

 DYi,t = Dividend Yield perusahaan i pada tahun t 

DPSi,t = Dividend Per Share perusahaan i pada tahun t 

PPSi,t = Price Per Share perusahaan i pada tahun t 

3.3.2. Market-to-book 

Market-to-book adalah rasio untuk mengukur penilaian pasar keuangan 

terhadap manajemen. Nilai buku saham mencerminkan dari nilai histori aktiva 

perusahaan.   

    Harga Pasar per Saham 
Market-to-Book =  

      Nilai Buku per Saham 
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3.3.3. Size 

Ukuran dari  Size dalam penelitian ini adalah logaritma dari nominal 

penjualan. Diharapkan laba masa depan perusahaan ditandai dengan dividen yang 

tinggi. 

3.3.4. Earning Growth 

Variabel ini menggambarkan peluang perusahaan untuk tumbuh dan 
memanfaatkan investasi yang menguntungkan. Variabel ini dapat dijadikan 
sebagai signals (informasi yang dapat digunakan sebagai indikator) dari suatu 
perusahaan yang dilihat dari earning growth pada tahun tertentu. 

Alat ukur Earning Growth dalam penelitian ini adalah persentasi 

perubahan laba bersih tahun ini minus laba tahun sebelumnya terhadap laba tahun 

sebelumnya. 

Earning Growth = Laba tahun ini – laba tahun sebelumnya 

             Laba tahun sebelumnya 

3.3.5. Inside Ownership 

Insider Ownership merupakan proporsi atas saham biasa yang dimiliki 

oleh pihak manajemen dan komisaris yang mempunyai hak atas pengambilan 

kebijakan dan juga mempunyai akses langsung terhadap informasi perusahaan 

tersebut. Insider Ownership dapat diketahui dari rumus sebagai berikut : 

INSIDER = Proporsi saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan 

(Karyawan atau Direktur) 
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3.3.6. Previous Dividend Yield 

Dividen perusahaan pada tahun sebelumnya menjadi tolak ukur dividen 

pada tahun berikutnya. 

 
Dividen tahun sebelumnya per saham 

Previous dividend yield =  
Harga saham tahun sebelumnya 

3.3.7. Earnings Volatility 

Earning volatility digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang ada. 

Tingkat volatilitas keuntungan yang didapatkan perusahaan adalah Earning 

Volatility. Earning volatility merupakan seberapa cepat suatu pendapatan berubah 

dari waktu ke waktu, artinya volatilitas memiliki hubungan langsung dengan 

perubahan harga saham. Koefisiensi varians dari laba bersih selama lima tahun 

sebagai alat ukur dari Laba Volatilitas. 

1. Varian yaitu  rata-rata perbedaan antara mean dengan masing-masing nilai 

observasi, yang dirumuskan: 

 

2. Standar Deviasi (Simpangan Baku) yaitu Merupakan akar dari varian. 

Standar deviasi digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar perbedaan 

data yang ada dibandingkan dari rata-rata data itu sendiri, dengan rumus: 
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3. Koefisien Variasi mengindikasikan seberapa besar nilai simpangan baku 

relatif terhadap rata-ratanya. Koefisien variasi digunakan untuk mengamati 

variasi atau sebaran data dari rata-rata. Merupakan rasio dari standar deviasi 

terhadap nilai mean dan dibuat dalam bentuk persentase. 

    
 

 ̅
     % 

Keterangan: 

Rata-rata dari laba bersih selama lima tahun sebelum periode penelitian. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari data–data yang telah ditolak pihak-pihak 

atau institusi-institusi. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur 

yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seluruh data yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama tiga tahun mulai dari 

2009-2011. 

3.5. Prosedur Penentuan Sampel 

 Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang go public di 

BEI tahun 2009-2011. Sampel yang digunakan ditentukan dengan mengunakan 

teknik purposive sampling untuk mencapai batasan–batasan atau tujuan tertentu 
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yang diharapkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang go public yang 

terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan secara rutin selama 

periode penelitian. 

3. Perusahaan yang membagikan dividen selama periode penelitian. 

4. Perusahaan yang memiliki data perusahaan lengkap meliputi faktor – faktor 

yang akan diteliti dalam penelitian. 

3.6. Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

Metode Kepustakaan, yaitu pada metode ini memepelajari literatur-literatur serta 

karya ilmiah yang digunakan untuk memahami permasalahan yang ada dan untuk 

mendapatkan alternatif pemecahannya. Dilakukan untuk mencari dan 

mengumpulkan data dari buku pustaka, jurnal ekonomi, dan bahan-bahan lain 

yang relevan dengan permasalahan. Data sekunder yang diperoleh dari sumber-

sumber yang relevan, baik berupa buku referensi, media cetak maupun jurnal 

sebagai bahan masukan terutama untuk analisis dan pembahasan. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. Uji ini digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 
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independen. Langkah-langkah dalam penelitian ini sebelum menganalisis adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan sampel penelitian, yaitu perusahaan manufaktur yang go public 

di BEI pada periode 2009-2011. 

2. Mengklasifikasikan perusahaan yang membayarkan dividen dan yang tidak 

membayarkan dividen. 

3. Menghitung variabel – variabel yang diperlukan dalam penelitian ini selama 

periode penelitian. 

4. Melakukan analisis regresi linier berganda setelah diperoleh masing-masing 

nilai variabel dependen yaitu dividend yield dan variabel independen yaitu 

Market-to-Book, Size, Earning Growth, Insider Ownership, Previous 

Dividend Yield, dan Earnings Volatility maka langkah selanjutnya adalah 

membuktikan hipotesis dengan regresi linier berganda dengan menggunakan 

bantuan program SPSS. 

5. Melakukan pengujian berdasarkan hipotesis. 

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, langkah yang ditempuh dalam  menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

A. Uji t 

Merupakan uji parametik untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

variabel bebas secara individu terhadap variabel tergantung dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Langkah – langkah untuk 

melakukan uji t sebagai berikut : 
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a. Merumuskan hipotesis statistik 

1)     :  
 
  0, artinya Market-to-Book tidak berpengaruh negatif 

terhadap dividend yield. 

   :     0, artinya Market-to-Book berpengaruh negatif terhadap 

dividend yield. 

2)     :  
 
  0, artinya Size tidak berpengaruh positif terhadap 

dividend yield. 

   :     0, artinya Size berpengaruh positif terhadap dividend 

yield. 

3)     :  
 
  0, artinya Earning Growth tidak berpengaruh negatif 

terhadap dividend yield. 

    :     0, artinya Earning Growth berpengaruh negatif terhadap 

dividend yield.  

4)     :  
 
   0, artinya Insider Ownership tidak berpengaruh negatif  

terhadap dividend yield. 

    :     0, artinya Insider Ownership berpengaruh negatif 

terhadap dividend yield. 

5)    :  
 
 ≤ 0, artinya Previous Dividend Yield tidak berpengaruh 

positif terhadap dividend yield. 

    :    > 0, artinya Previous Dividend Yield berpengaruh positif 

terhadap dividend yield. 
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6)     :  
 
 ≥ 0, artinya Earning Volatility tidak berpengaruh negatif 

terhadap dividend yield. 

    :    < 0, artinya Earning Volatility berpengaruh negatif 

terhadap dividend yield. 

b. Menentukan level of significance yang ditetapkan sebesar 5%. 

c. Membanding nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Bila nilai 

signifikansi t  0,05, maka H0 ditolak dan H1  diterima. Bila nilai 

signifikansi t  0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

B. Melakukan uji F (simultan). Uji F dilakukan untuk menentukan 

signifikansi variabel independen secara bersama–sama dalam 

mempengaruhi variabel dependen.  

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua koefisien regresi 

tidak sama dengan nol atau  model diterima. Pengujian ini relevan jika 

persamaan mempunyai variabel independen lebih dari satu. 

a. Hipotesis untuk uji F  : 

   :   =    =                  0, artinya secara simultan 

market-to-book, size, earning growth, insider ownership, previous 

dividend yield, dan earning volatility tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend yield. 

   : paling tidak ada satu    0, artinya secara simultan market-to-

book, size, earning growth, insider ownership, previous dividend 

yield, dan earning volatility berpengaruh signifikan terhadap dividend 

yield. 
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b. Menentukan level of significance yang ditetapkan sebesar 5%. 

c. Membanding nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Bila nilai 

signifikansi F  0,05,  maka H0 ditolak dan H1  diterima. Bila nilai 

signifikansi F  0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

6. Melakukan uji gejala penyimpangan asumsi klasik. Persamaan tersebut harus 

bersifat BLUE (Best Linear Unbiassed Estimator). Artinya pengambilan 

keputusan tidak boleh bias. Mengidentifikasi gejala asumsi klasik yang 

timbul dalam analisis regresi untuk mengetahui ada atau tidak adanya gejala 

penyimpangan sampel. Untuk itu harus dipenuhi 4 asumsi dasar: 

a) Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diatara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah 

dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Gejala 

multikolinearitas dapat diketahui dengan menguji koefisien korelasi variabel 

bebas melalui matrik korelasi. Variabel yang memiliki korelasi tinggi berarti 

mengalami gejala multikolinearitas. Jika antar variabel bebas ada korelasi 

yang tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengidentifikasikan adanya 

multikolinieritas. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan 

melihat VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF>10 maka 

dikatakan terjadi multikolinieritas, apabila nilai VIF<10 maka dikatakan tidak 

terjadi. Apabila terjadi korelasi diantara variabel bebas, maka salah satu 
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variabel tersebut harus dihilangkan, karena dianggap sudah terwakili oleh 

variabel bebas lainnya. Kemungkinan lain timbulnya gejala multilkolinieritas 

adalah karena terlalu sedikitnya sampel yang digunakan. Apabila Tolerance  

< 0,10 maka dikatakan terjadi multikoliniearitas. 

b) Autokorelasi 

Autokorelasi dapat terjadi jika ada korelasi antara kesalahan 

penggunaan pada data observasi yang diurutkan menurut waktu atau menurut 

ruang. Gejala ini akan menyebabkan kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi, salah satunya adalah dengan melakukan uji Durbin-

Watson. Uji tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya korelasi jika angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi 

positif, jika angka DW di antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi, 

dan jika angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi negatif. 

c) Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya, 

dimana sumbu Y menunjukkan nilai prediksi variabel terikat dan sumbu X 

menunjukkan nilai residual. Ketentuan yang mendasar menurut Ghozali (2007) 
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dalam menentukkan apakah suatu model regresi mengalami gejala 

heterokedastisitas antara lain adalah : 

 Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi 

heterokedastisitas. 

 Jika ada pola-pola yang tidak jelas dari titik-titik dalam grafik 

yang dihasilkan, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

d) Normalitas. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut 

mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode, 

diantaranya metode Kolmogorov. Pedoman pengambilan keputusan apakah 

distribusi data normal atau tidak sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikan (probabilitas)  0,05, maka distribusi tidak normal. 

2. Jika nilai signifikan (probabilitas)  0,05, maka distribusi normal. 

7. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 

berada pada jarak antara 0 sampai dengan 1. Apabila pemulihan variabel 

sudah benar dan bila menghasilkan R2 tinggi mendekati 1 berarti semakin 

baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel bebas. Sebaliknya 
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apabila R2 mencapai angka 0 artinya variasi variabel dependen tidak dapat 

dijelaskan dengan sempurna oleh variabel independen. 
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