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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif (causal comparative research) 

dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat 

antara dua variabel atau lebih. Variabel dalam penelitian ini antara variabel 

independen dan variabel dependen. Dimana keputusan investasi, kebijakan hutang 

dan kebijakan dividen sebagai variabel independen, dan nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa data dalam bentuk angka dan 

bersumber dari data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari 

berbagai sumber data yang sudah ada, yakni berasal dari laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 yang diperoleh dengan 

cara mengakses melalui www.idx.co.id.  

 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL 

3.2.1 Populasi  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola barang 

mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menambah nilai jual 

barang tersebut (Putra & Lestari, 2016). Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018–2020 yang berjumlah 30 perusahaan 

yang merupakan data terbaru per akhir tahun 2020.  

3.2.2 Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakaan teknik purposive 

sampling yang merupakan teknik non random sampling dengan menggunakan kriteria 

khusus dalam menetapkan sampling sehingga dapat menjawab permasalahan yang 

akan diteliti pada penelitian ini. Jika populasi yang digunakan terlalu besar dari 

jumlahnya, peneliti akan sulit bahkan tidak akan mungkin dapat mempelajari seluruh 

http://www.idx.co.id/
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populasi yang ada karena terbatas akan waktu, tenaga dan biaya. Sehingga peneliti 

harus bisa menentukan sampel yang digunakan pada penelitian ini. 

Berikut kriteria yang dapat digunakan peneliti dalam pengambilan 

sampel: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per tahun 

2020 sub sektor makanan dan minuman. 

2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangannya secara 

lengkap selama periode 2018–2020. 

3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak 

mengalami kerugian selama periode 2018–2020. 

4. Ketersediaan kelengkapan data selama penelitian. 

Berdasarkan kriteria diatas, dapat dibuat rincian pengambilan sampel pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2 Kriteria Pengambilan Sampel 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah  

1  
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 

tahun 2020 sub sektor makanan dan minuman. 

30 

2  

Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangannya secara 

lengkap selama periode 2018–2020. 

25 

3  
Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak 

mengalami kerugian selama periode 2018–2020.  

17 

4  Ketersediaan kelengkapan data selama penelitian 17 

 Jumlah objek penelitian yang dijadikan sampel (17 x 3) 51 

 Total pengamatan pada periode 2018–2020 153 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI), diolah  
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3.3 VARIABEL, OPERASIONALISASI, DAN PENGUKURAN 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam sebuah 

penelitian. Definisi operasional variabel merupakan suatu penentuan yang diukur 

dengan menentukan variabel operasional dan dapat dirumuskan, kemudian dapat 

dianalisis dengan singkat dan jelas. Pada penelitian berhubungan antara dua variabel 

yakni variabel independen dan variabel dependen, yang terdiri dari:  

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel 

lainnya atau sebab timbulnya variabel terikat (independen). Variabel yang diteliti pada 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

3.3.1.1 Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan pada penelitian ini adalah sebagai pasar karena dari nilai 

perusahaan ini, perusahaan dapat mensejahterakan pemegang saham dengan 

maksimum jika harga saham perusahaan meningkat (Hasnawati, 2005). Cara 

memperoleh perhitungan nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksikan pada PBV 

(Price Book Value) sebagai berikut (Husnan 2002) 

Price Book Value = 
Harga Saham per Lembar

Nilai Buku per Lembar Saham 
 

3.3.2 Variabel Independen  

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 3 yakni 

sebagai berikut: 

3.3.2.1 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan yang mengenai harapan terhadap 

hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa mendatang. Keputusan pada 

penelitian ini diproksikan pada Price Earning Ratio (PER). Dimana Per adalah 

perbandingan harga saham dengan laba per lembar saham sebagai berikut (Wijaya & 

Wibawa, 2010) 
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Price Earning Ratio = 
Harga Saham 

Laba per Lembar Saham 
 

3.3.2.2 Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan, dimana 

kebijakan ini diambil oleh manajemen perusahaan untuk mendapatkan sumber 

pembiayaan bagi perusahaan yang digunakan untuk mendanai aktivitas operasional 

perusahaan. Pada penelitian ini kebijakan hutang diukur menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER). Dimana Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan perbandingan 

pendanaan yang melalui hutang dengan pendanaan yang melalui ekuitas sebagai 

berikut (Hasnawati, 2005) 

Debt to Equity Ratio = 
Total Hutang 

Total Ekuitas 
 

3.3.2.3 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh suatu 

perusahaan akan dibagikan sebagai dividen atau akan ditahan sebagai investasi 

dimasa yang akan datang dengan memperhatikan tujuan perusahaan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Pada penelitian ini kebijakan dividen menggunakan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan 

perbandingan antara dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang 

saham dengan laba bersih per lembar saham sebagai berikut (Wijaya & Wibawa, 

2010) 

Dividend Payout Ratio = 
Total Dividen  

Laba per Lembar Saham
 

 

3.4 OBYEK DAN SUMBER DATA PENELITIAN 

Obyek pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
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keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang dapat di download dari website IDX 

(www.idx.co.id).  

 

3.5 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

dokumentasi dari data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat dan mengelola data 

yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi yakni dilakukan dengan cara 

menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, serta melihat dan mengambil data-data. 

Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa tahapan, yakni yang pertama 

adalah menentukan perusahaan apa yang akan digunakan untuk dijadikan obyek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per akhir tahun 2020 

sebagai obyek penelitian. Yang kedua yakni Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangannya secara lengkap 

selama periode 2018–2020. Yang ketiga yakni Perusahaan manufaktur yang tidak 

mengalami kerugian selama periode 2018–2020. Yang ke empat yakni Ketersediaan 

kelengkapan data selama penelitian. Tahun periode yang digunakan oleh peneliti pada 

penelitian ini yakni selama 3 tahun secara berturut–turut (2018-2020). Setelah 

mendapatkan informasi mengenai perusahaan apa saja yang terdaftar dalam 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, kemudian langkah 

selanjutnya peneliti melakukan sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan 

telah diseleksi untuk mendapatkan jumlah sampel. 

Setelah melakukan sampling, selanjutnnya peneliti mengunduh laporan 

keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman melalui 

www.idx.co.id. Sesuai dengan sampel dan tahun periode yang telah ditentukan. 

Laporan keuangan yang telah diunduh selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung 

dan mencari informasi mengenai variabel independen yakni keputusan investasi, 

kebijakan hutang dan kebijakan dividen pada masing–masing perusahaan manufaktur 

sesuai dengan sampel dan tahun periode yang telah ditentukan untuk mengetahui 

apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yakni nilai 

perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
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3.6 METODE ANALISIS 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (Statistic Product and 

Service Solution). Analisis linier berganda digunakan untuk menguji hubungan antara 

keputusan investasi, kebijakan hutang dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan, yang bertujuan untuk mengelola data menjadi informasi yang nantinya 

akan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan 

memberikan penjelasan tentang informasi karakteristik masing–masing variabel yang 

diperoleh dari mean, standard deviation, nilai minimal dan nilai maksimal (Ghozali, 

2016). 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier adalah metode yang digunakan dalam mengukur atau 

memprediksi variabel independen dengan variabel dependen, yang memiliki tujuan 

untuk mengestimasi rata–rata populasi atau nilai rata–rata variabel dependen yang 

berdasar nilai independen yang diketahui. Model persamaan yang digunakan dalam 

regresi linier berganda dan akan dikembangkan sebagai berikut: 

NP = α + ꞵ1PER + ꞵ2DER + ꞵ3DPR + e 

Keterangan: 

NP   = Nilai Perusahaan (Price Book Value) 

α  = Konstanta 

ꞵ1 ꞵ2 ꞵ3  = Koefisien Regresi 

PER  = Keputusan Investasi (Price Earning Ratio) 

DER  = Kebijakan Hutang (Debt to Equity Ratio) 

DPR  = Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) 

e   = Kesalahan 

  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Normalitas 
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Uji normalitas ini digunakan untuk menguji model regresi linier variabel 

terikat dan variabel bebas, apakah keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik merupakan model yang memiliki distribusi data normal atau 

yang mendekati normal (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini untuk menguji 

normalitas menggunakan dua cara, yakni sebagai berikut: 

1. Analisis Grafik 

Analisis ini bertujuan untuk dapat mendeteksi dengan normal atau 

tidak secara visual menggunakan Normal P-P Plot, dengan ketentuan bila 

titik-titik masih berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan 

residual menyebar secara normal. 

2. Uji Kolmogorov Smirnov    

Uji ini bertujuan agar dapat mendeteksi atau tidak menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Pada pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan Asymp.sig (2-tailed) 0,05. Dengan kriteria penerimaan dan 

penolakan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan < 0,05, menunjukkan bahwa residual tidak 

berdistribusi dengan normal. 

2. Jika nilai signifikan > 0,05, menunjukkan bahwa residual berdistribusi 

dengan normal. 

 

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas 

Pada uji multikolinieritas ini memiliki tujuan untuk dapat menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model 

regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen 

(Ghozali, 2016). Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas pada 

model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). 

Dengan kriteria pada pengujian, sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat 

multikolinieritas antara variabel independen. 

2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF >10 maka terdapat multikolinieritas 

antara variabel independen. 
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3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pada uji heteroskedastisitas ini dapat digunakan untuk pengujian apakah pada 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter 

plot dengan dasar berikut: 

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik–titik yang membentuk pola tertentu, 

maka hal tersebut mengindikasi bahwa terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik–titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.6.3.4 Uji Autokorelasi 

Pada uji autokorelasi ini memiliki fungsi untuk mengetahui apakah pada suatu 

model regresi linier terdapat korelasi antar pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dapat dikatakan 

terdapat masalah autokorelasi, model regresi yang baik ialah regresi yang bebas dari 

autokerolasi. Santoso (2011) menyatakan bahwa umumnya dalam menentukan 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji DW (Durbin-Watson) dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1 Jika angka DW berada dibawah -2, menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi 

positif. 

2 Jika angka DW berada diantara -2 sampai +2, menunjukkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 

3 Jika angka DW berada diatas +2, menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi 

negatif.  

 

3.6.4 Uji Kelayakan Model (Uji Goodness of Fit) 

3.6.4.1 Uji F 

Uji statistik F bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi linier 

berganda untuk dapat melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada 
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pengujian ini menggunakan significance level α = 0,05. Dengan kriteria penerimaan 

dan penolakan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan t < 0,05 maka, model yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dikatakan layak digunakan. 

2. Jika nilai signifikan t > 0,05 maka, model yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dikatakan belum layak digunakan. 

 

3.6.4.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R2) 

Uji Koefisiensi Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai R2 kecil atau 

mendekati angka 0 dan 1, menunjukkan bahwa variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen terbatas. Namun, jika nilai R2 mendekati angka 1, 

menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

3.6.4.3 Uji t 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari ukuran 

keputusan investasi, kebijakan hutang dan kebijakan dividen sebagai variabel 

independen terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan significance level α = 0,05. Dengan kriteria 

penerimaan dan penolakan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan t < 0,05 maka, variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan t > 0,05 maka, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

 


