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BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Hermawan, A. (2009:52) variabel adalah “Segala sesuatu yang 

memiliki variasi nilai.” Dalam hal ini digunakan dua variabel yaitu likuiditas dan 

profitabilitas sebagai variabel bebas dan kebijakan dividen sebagai variabel 

terikat. Dimana likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), 

profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE), dan kebijakan dividen 

diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR). 

Penelitian dilakukan pada empat Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) 

Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT. Bank Central Asia, 

Tbk., PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk., PT. Bank Danamon Indonesia, 

Tbk., dan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. dalam kurun waktu 5 

tahun yaitu mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, maka jangka waktu 

penelitian ini adalah time series. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

pada BUSN Devisa yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.  

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Berdasarkan variabel yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif dalam Hermawan, 

A. (2009:18) adalah “Penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari 

suatu fenomena.” Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

gambaran masing-masing variabel yaitu likuiditas, profitabilitas, serta kebijakan 

dividen. 

Penelitian verifikatif menurut Mashuri (2008:45) adalah “Memeriksa 

benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa 
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perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang 

serupa dengan kehidupan.” Penelitian verifikatif untuk mengetahui pengaruh 

likuiditas terhadap profitabilitas, pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode explanatory 

research sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipaparkan yaitu penelitian 

deskriptif dan verifikatif. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun 

yaitu mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 maka jangka waktu 

penelitian ini adalah time series.  

Time series menurut Umar, H. (2014:42) adalah “Sekumpulan data dari 

suatu fenomena tertentu yang di dapat dalam beberapa interval waktu tertentu 

misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan.” Dengan demikian 

penelitian ini memfokuskan pada pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua buah variabel yang akan diteliti yaitu 

variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). 

Variabel menurut Hermawan, A. (2009:52) adalah “Segala sesuatu yang memiliki 

variasi nilai.” Dimana yang menjadi variabel bebas yaitu likuiditas dan 

profitabilitas sedangkan variabel terikatnya yaitu kebijakan dividen. Berdasarkan 

penjelasan di atas, dalam penelitian ini dapat dilihat secara rinci operasionalisasi 

variabel pada Tabel 3.1 berikut ini: 

TABEL 3.1  

OPERASIONALISASI VARIABEL 
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Variabel (X1) 

Likuiditas  

The liquidity of a 

firm is measured by 

its ability to satisfy 

its short-term 

LDR= 
Total loan 

Total Deposit 

+ Equity 

 

Rasio  
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Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

obligations as they 

come due. 

Sumber: Gitman, 

L.J. dan Chad J.Z. 

(2012) 

 

Variabel (X2) 

Profitabilitas 

Profitability is the 

net result of a 

number of policies 

and decisions. The 

ratios examined thus 

far provide useful 

clues as to the 

effectiveness of a 

firm’s operations, 

but the profitability 

ratios go on to show 

the combined effects 

of liquidity, asset 

management, and 

debt on operating 

results. 

Sumber: Brigham, 

E.F. dan Phillip R.D. 

(2007:259) 

ROE= 
Net Income 

Equity Capital 

 

 

Rasio  

Variabel (Y) 

Kebijakan 

Dividen 

Rasio ini mengukur 

seberapa besar 

bagian laba bersih 

setelah pajak yang 

dibayarkan sebagai 

dividen kepada 

pemegang saham. 

Sumber: Sudana, 

I.M. (2011:24) 

DPR= 

Dividend per 

share 

Earning per 

share 

 

 

Rasio 

Sumber: Diolah dari berbagai literatur 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data penelitian merupakan hal yang diperlukan dalam 

penelitian. Hermawan, A. (2009:168) mengemukakan sumber data dibagi menjadi 

dua, yaitu sumber data primer (primary data sources) dan data sekunder 

(secondary data sources).  
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Menurut J. F. Hair, Bush, R.P, serta Ortinau D. J. (dalam Hermawan, A., 

2009:168) data primer adalah “Data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi”, sedangkan Umar, H. 

(2014:42) mengemukakan data primer yaitu “Data yang didapat dari sumber 

pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.” 

Menurut J. F. Hair., Bush, R.P., serta Ortinau D. J. (dalam Hermawan, A., 

2009:168) data sekunder adalah “Struktur data historis mengenai variabel-variabel 

yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain” sedangkan 

Umar, H. (2014:42) mengemukakan data sekunder yaitu “Data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.” 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang 

merupakan data yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait untuk 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Berdasarkan definisi data yang 

telah di jelaskan, maka penulis mengumpulkan dan menyajikannya dalam Tabel 

3.2 sebagai berikut: 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No. Data  Jenis Data  Sumber Data 

1. Annual Report Bank 

Umum Swasta Nasional 

Devisa yang terdaftar di 

BEI 

Sekunder www.idx.co.id,  

www.bca.co.id, 

www.bankbnp.com, 

www.danamon.co.id, dan 

www.bankwoorisaudara.com 

2. Ringkasan Kinerja 

Perusahaan Tercatat 
Sekunder www.idx.co.id 

3. Data industri perbankan Sekunder www.sahamok.com 

Sumber: Diolah dari berbagai literatur 
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3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

Hermawan, A. (2009:145) menyatakan bahwa “Populasi berkaitan dengan 

seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian 

peneliti untuk diteliti”, sedangkan Umar, H. (2014:77) menyatakan “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel.” 

Populasi bukan hanya terletak pada jumlah yang ada pada obyek atau 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek yang diteliti. Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka 

yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah 25 Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

 

3.2.4.2 Sampel 

Hermawan, A. (2009:147) mengemukakan “Sampel adalah suatu bagian 

(subset) dari populasi.” Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Sedangkan menurut Umar, H. (2014:77) yaitu “Bagian kecil dari suatu 

populasi.” Tujuan utama penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi 

tentang populasi.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel yaitu Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang terdaftar di BEI, mempunyai Annual Report lengkap 

periode 2010-2014 serta memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang 

diteliti. Berikut daftar BUSN Devisa yang memenuhi kriteria sampel: 

TABEL 3.3  

DAFTAR BUSN DEVISA 

YANG MEMENUHI KRITERIA SAMPEL 

No. Kode Bank Nama Bank 

1. BBCA PT. Bank Central Asia, Tbk. 

2. BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. 

3. BDMN PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. 

4. SDRA PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 
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 Sumber: www.idx.co.id (data diolah) 

 

3.2.4.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Menurut Umar, H. (2014:92) “Purposive sampling adalah pemilihan 

sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut 

paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.” Kriteria 

yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Bank Umum Swasta Nasional Devisa dengan 

Annual Report lengkap 5 tahun terakhir yang terdaftar di BEI serta memiliki 

kelengkapan data sesuai dengan variabel yang diteliti yaitu indikator likuiditas 

dengan LDR, indikator profitabilitas dengan ROE, dan indikator kebijakan 

dividen dengan DPR. 

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data mengacu pada cara yang perlu dilakukan dalam 

penelitian agar memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan cara kombinasi secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Studi dokumentasi 

berguna untuk mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang 

diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, peneliti mengumpulkan 

Annual Report Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014.  

 

3.2.6 Rancangan Analisis Data 

Jika seluruh data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian sudah 

terkumpul, maka selanjutnya dibuat rancangan analisis data. Analisis data yang 

dilakukan adalah untuk memperoleh data-data yang akurat dan mempermudah 

dalam proses selanjutnya. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu: 

1. Menyusun kembali data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel atau grafik. 
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2. Analisis deskriptif terhadap likuiditas. 

3. Analisis deskriptif terhadap profitabilitas. 

4. Analisis deskriptif terhadap kebijakan dividen. 

5. Menguji data untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. 

6. Menguji data untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen. 

 

3.2.6.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, untuk menghitung nilai 

likuiditas dan profitabilitas (variabel X), kebijakan dividen (variabel Y) yaitu 

dengan cara mendeskripsikan setiap indikator-indikator variabel tersebut dari hasil 

pengumpulan data yang didapat. Adapun cara untuk menghitung indikator dari 

setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis data likuiditas  

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini loan to deposit ratio. 

Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.  

2. Analisis data profitabilitas  

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini return on equity. 

Return on equity merupakan rasio yang menggambarkan laba bersih 

perusahaan dibagi total ekuitas. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini 

berarti bahwa ekuitas atau modal dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.  

3. Analisis data kebijakan dividen  

Rasio kebijakan dividen yang digunakan dalam penelitian ini dividend payout 

ratio. Dividend payout ratio merupakan rasio yang menggambarkan besarnya 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.  

 

3.2.6.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

3.2.6.2.1 Uji Asumsi Klasik 
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Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas. 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model statistik variabel-

variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Cara yang dapat digunakan 

untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan 

menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov. Apabila Sig. > 0,05 maka 

dapat disimpulkan data variabel-variabel penelitian berdistribusi normal. 

 

 

3.2.6.2.2 Analisis Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hasil dari korelasi product moment 

disebut koefisien korelasi product moment dan disimbolkan sebagai ρ. Maka 

rumus yang digunakan yaitu: 

 

Sumber: Sudjana (2003:47) 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi sederhana antara X dan Y 

X = Variabel X 

Y = Variabel Y 

 

3.2.6.2.3 Analisis Korelasi Parsial 

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan salah satu variabel bebas 

dikendalikan. Hasil dari korelasi parsial disebut koefisien korelasi parsial dan 

disimbolkan sebagai ρ. Maka rumus yang digunakan yaitu: 

1. Untuk X1 
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Sumber: Sudjana (2003:123) 

2. Untuk X2 

 

Sumber: Sudjana (2003:123) 

Keterangan: 

r12 = Koefisien korelasi sederhana antara X1 dan X2 

ry1 = Koefisien korelasi sederhana antara Y dan X1 

ry2 = Koefisien korelasi sederhana antara Y dan X2 

3.2.6.2.4 Analisis Korelasi Multipel 

Analisis korelasi multipel digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

satu variabel dan dua atau lebih variabel lainnya yang secara simultan sungguh 

dipertimbangkan. Hasil dari korelasi multipel disebut koefisien korelasi multipel 

dan disimbolkan sebagai R. Maka rumus yang digunakan yaitu: 

 

Sumber: Sudjana (2004:265) 

Keterangan:  

Ryx1x2 = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan  

   variabel Y 

ryx1 = Korelasi product moment antara X1 dengan Y 

ryx2 = Korelasi product moment antara X2 dengan Y 

ryx1x2 = Korelasi product moment antara X1 dengan X2 

 

3.2.6.3 Uji Hipotesis 

3.2.6.3.1 Uji t 

1. Uji t korelasi product moment 
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Untuk mengetahui signifikansi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

dilakukan uji t. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis statistik 

  H0: ρ=0, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  

  H1: ρ≠0, Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. 

b. Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi product moment dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

   

  Sumber: Sudjana (2003:130) 

  Keterangan: 

  rxy  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

  n  = Jumlah anggota sampel 

  k  = banyak peubah bebas 

c. Kriteria uji keberartian koefisien korelasi product moment adalah sebagai 

berikut: 

1) Jika thitung > ttabel atau -thitung ≤ -ttabel, maka H0 ditolak 

2) Jika -ttabel < thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima 

 

2. Uji t (Uji Signifikansi Parsial) 

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh likuiditas dan profitabilitas secara 

parsial terhadap kebijakan dividen dilakukan uji t. Adapun langkah-langkah 

dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis statistik 

  H01: ρ=0, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

H11: ρ≠0, Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

  H02: ρ=0, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

  H12: ρ≠0, Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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b. Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi parsial dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

1) Untuk XI 

    

   Sumber: Sudjana (2003:130) 

2) Untuk X2 

    

   Sumber: Sudjana (2003:130) 

  Keterangan: 

    = Koefisien korelasi antara Y dan X1 apabila X2 konstan (tetap) 

    = Koefisien korelasi antara Y dan X2 apabila X1 konstan (tetap) 

  n  = Jumlah anggota sampel 

 

c. Kriteria uji keberartian koefisien korelasi parsial adalah sebagai berikut: 

1) Jika thitung > ttabel atau -thitung ≤ -ttabel, maka H0 ditolak 

2) Jika -ttabel < thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima 

 

3.2.6.3.2 Uji F 

Uji F merupakan pengujian secara bersama-sama pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis statistik 

H0 : R=0, Likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap kebijakan dividen. 

H1 : R≠0, Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan 

terhadap kebijakan dividen. 

2. Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi multipel dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Sumber: Sudjana (2003:108) 

Keterangan: 

R = Koefisien korelasi multipel 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

3. Kriteria uji keberartian koefisien korelasi multipel adalah sebagai berikut: 

a. Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak 

b. Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima 

 


