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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Setting  Penelitian  

Salah satu komponen penelitian yang memiliki peran penting dan 

memerlukan persiapan dari para penelitian ialah memilih setting. Setting 

menurut Webster dalam Sukardi (2004). Ialah lingkungan, tempat kejadian 

atau bingkai. Setting penelitian dapat diartikan sebagai tempat kejadian atau 

lingkungan di mana suatu kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan 

penelitian.62 

Berdasarkan penelitian yang  dilakukan lokasi yang dipilih Ialah 

penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs 

www.idx.co.id. kemudian www.sahamsyariah.com. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan  tahun 2018 . 

3.2 Desain Penelitian  

  Dalam melakukan penelitian ini, terutama penelitian kuantitatif 

salah satu langkah yang penting adalah membuat desain penelitian. Desain 

penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada 

seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

penulis merupakan metode kuantitatif membatasi permasalahan pada 

                                                
62 Sukardi, Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan. Usaha Keluarga. 

Jakarta.2006. hlm 17 

http://www.sahamsyariah.com/
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rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, dan penelitian ini 

menggunakan analisis statistik. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

a. Jenis Data  

 Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap suatu fakta yang digambarkan 

lewat angka, simbol, kode dan lainnya. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013:145). Data 

kuantitatif adalah data yang di ukur dalam suatu skala numerik (angka).  

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dalam bentuk data 

yang sudah jadi atau data yang sudah ada dan sudah dikumpulkan dan diolah 

oleh pihak lain, biasanya data nya sudah dalam bentuk publikasi laporan 

keuangan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat di publikasikan dan 

diperoleh dari situs bursa efek Indonesia atau www.idx.co.id serta didapat 

juga dari berbagi sumber seperti jurnal, buku, artikel dan informasi yang 

terkait dengan data yang dibutuhkan.  

b. Sumber Data 

 Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data 

primer dan data sekunder. Data primer, atau data tangan pertama, adalah 

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan 
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alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari. 

a. Data Primer 

Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari. Biasanya data primer didapat secara langsung dari responden yang 

akan diteliti.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder atau data tangan ke dua data ini biasanya diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek 

penelitiannya.63 Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau 

laporan yang telah tersedia.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder.  

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dalam bentuk data 

yang sudah jadi atau data yang sudah ada dan sudah dikumpulkan dan diolah 

oleh pihak lain, biasanya data nya sudah dalam bentuk publikasi laporan 

keuangan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, Data 

sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat di publikasikan dan 

diperoleh dari situs bursa efek Indonesia atau www.idx.co.id serta didapat 

                                                
63 Saifudi Anwar. Metode Penelitian. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 91 
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juga dari berbagi sumber seperti jurnal, buku, artikel dan informasi yang 

terkait dengan data yang dibutuhkan.  

3.4 Teknik pengumpulan data  

Sesuai dengan data yang diperlukan oleh peneliti yaitu data 

sekunder, maka dalam hal ini peneliti mengunkan metode pengumpulan 

data dengan menggunakan metode : 

1. Studi pustaka 

Teori yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, skripsi, tesis dengan 

metode ini digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur – literatur 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2. Studi Dokumentasi  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

dokumentasi yaitu mendokumenter dan melihat laporan keuangan yang 

telah terpublikasi yang ada di indeks saham syariah Indonesia 2016-2018.   

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan objek yang mempunyai kualitas karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari.64 Adapun pemilihan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling atau metode 

pemilihan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan. Perusahaan yang  

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut: 

                                                
64 Jonathan Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha 

Ilmu:Yogyakarta, Hal.123 
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1. Perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2016-2018. 

2. Perusahaan tersebut tidak mengalami delisting. 

3. Perusahaan yang menerbitkan dividen periode 2016 sampai 2018. 

Tabel 3.1 

Perolehan Sample Berdasarkan Metode Purposive Sampling 

Kriteria Sampel Jumlah 

perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia pada 

tahun 2016 sampai 2018 

92 Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar dan bertahan 

selama 5 tahun berturut-turut di Indeks 

Saham Syariah Indonesia periode 2016 

sampai 2018 

79 Perusahaan 

Perusahaan yang menerbitkan dividen 

periode 2016 sampai 2018 

11 Perusahaan 

(yang 

memenuhi 

kriteria) 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020 

 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia Periode 2016-2018 

 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber,2020 

No Kode Perusahaan 

1 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

2 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

3 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

5 SIDO Sido Muncul Tbk 

6 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

7 ASII Astra International Btk 

8 AUTO Astra Otoparts Tbk 

9 BATA Sepatu Bata Tbk 

10 BRAM Indo Kordsa Tbk 

11 SMSM Selamat Sempurna Tbk 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam hal ini dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian baik dari sumber tertulis, gambar, 

film, dan karya-karya yang semua itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian. Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dengan 

mendokumentasikan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2018. 

3.7 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat 

 Variabel dependen adalah variabel yang yang dipengaruhi, yang 

dijadikan akibat karena adanya variabel bebas.65 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat tercermin pada harga saham perusahaan, harga saham 

yang tinggi menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang tinggi. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan 

utama perusahaan. 

                                                
65 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta. 

Hal.39 
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Nilai perusahaan sangat penting bagi investor karena persepsi 

investor terhadap keberhasilan perusahaan dalam memakmurkan para 

pemegang sahamnya akan menarik minat investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Artinya, semakin tinggi nilai perusahaan maka 

semakin bagus juga kemakmuran yang akan didapat oleh para pemegang 

saham. 

Ada banyak kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik 

atau pemegang saham yang tercermin dari harga saham. Nilai perusahaan 

merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi 

pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Alat ukur dari nilai 

perusahaan ini adalah PBV, di mana PBV merupakan rasio pasar yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai 

bukunya. Jogiyanto66  menyatakan bahwa dengan mengetahui nilai buku 

dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan dapat diketahui.  

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Semakin tinggi rasio tersebut semakin berhasil perusahaan 

menciptakan nilai bagi pemegang saham. Price to book value atau PBV 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham pada 

suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya nilai 

                                                
66 Jogiyanto. 2000. Teori portofolio dan analisis investasi. Yogyakarta. BPFE 
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perusahaannya diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar lebih besar 

daripada nilai bukunya.  

PBV dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Rasio PBV =  
Harga Pasar Per Lembar Saham 

Nilai Buku Per Lembar Saham 
 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas  merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya, atau timbulnya variabel independen atau 

terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keputusan 

investasi. 

Investasi merupakan tindakan untuk menanamkan dana yang 

dimiliki saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan 

datang. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman 

modal suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan - perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian.67 

Pertumbuhan perusahaan merupakan faktor yang diharapkan oleh 

investor sehingga perusahaan  tersebut dapat memberikan keuntungan 

sesuai yang diharapkan. Pertumbuhan perusahaan yang selalu meningkat 

dan bertambahnya aset diharapkan dapat mendorong ekspektasi bagi 

                                                
67 Sadono Sukirno. 2013. Makro Ekonomi : Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta : 

Rajawali Pers.  
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investor karena kesempatan berinvestasi dengan keuntungan yang 

diharapkan dapat tercapai.  

Penelitian ini menggunakan Total Asset Growth untuk menghitung 

keputusan investasi. Assets growth menunjukkan pertumbuhan aset di mana 

aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.  

 Formulasinya sebagai berikut :  

TAG = Total Aset t – Total Aset t-1 

Total Aset t-1  

 Keterangan :  

 TAG    = Total Asset Growth (Pertumbuhan Aset) 

 Total Asset t  = Total Aktiva Pada Tahun t 

 Total Asset t-1   = Total Aktiva Pada Tahun t-1 

3. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang menjadikan hubungan 

tidak langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Variabel intervening merupakan variabel yang terdapat diantara variabel 

independen dan dependen, sehingga variabel dependen tidak langsung 

dipengaruh oleh variabel independen. Variabel intervening pada penelitian 

ini adalah kebijakan dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio 

(DPR). 
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DPR menjelaskan seberapa besar porsi dividen dan net income 

perusahaan. Apabila nilai DPR semakin tinggi, maka nilai perusahaan juga 

akan semakin tinggi yang diharapkan para investor karena dengan nilai DPR 

yang tinggi menunjukkan tingkat pembagian dividen yang menjanjikan. 

Formulasinya sebagai berikut: 

DPR = 
Dividen Per Lembar Saham 

Laba Per Lembar Saham 
 

Rumusan-rumusan variabel di atas, variabel independen, variabel 

dependen, dan variabel intervening secara singkat dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel  

No. Variabel Definisi Rumus Sumber  

1. Nilai 

Perusahaan 

Persepsi investor 

terhadap tingkat 

keberhasilan 

perusahaan yang 

sering dikaitkan 

dengan harga 

saham 

 

PBV = 

  
Harga Pasar Per Lembar Saham 

Nilai Buku Per Lembar Saham 
 

 

 

Annual 

Report  

2. Keputusan 

Investasi  

Keputusan 

perusahaan yang 

berkaitan dengan 

penanaman dana 

baik dalam bentuk 

aset riil maupun 

finansial. 

TAG =  

 

Total Aset t – Total Aset t-1 

Total Aset t-1  

 

 

Annual 

Report 

3. Kebijakan 

Dividen  

Keputusan 

perusahaan untuk 

membagi 

pendapatan yang 

dihasilkan dalam 

bentuk dividen 

kepada pemegang 

saham 

DPR = 
Dividen Per Lembar Saham 

Laba Per Lembar Saham 
 

 

Annual 

Report 

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020 
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3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

melakukan  riset kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat 

terhadap sesuatu. Awal mula penelitian ini dimulai dari teori karena tujuan 

dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji atau memverifikasi 

sebuah teori.68 

Analisis data menggunakan program SPSS (Statistic Package For 

Social Sciences) dan data yang digunakan adalah annual report perusahaan 

dalam kurun waktu 3 tahun yang didapatkan dari IDX ataupun website 

masing- masing perusahaan. Setelah data didapatkan kemudian di analisis 

menggunakan SPSS (Statistic Package For Social Sciences). 

Dalam analisis data ini ada dua bagian yaitu statistik deskriptif 

dimana merupakan bentuk analisis data untuk menguji generalisasi hasil 

penelitian yang didasarkan pada satu sampel dimana suatu data dalam 

statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum dan minimum. Analisis ini digunakan untuk melihat data 

berdistribusi normal atau tidak. 

Sedangkan statistik infrensial digunakan untuk menggambarkan 

tingkat pengungkapan dengan cara regresi berganda yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan tentang hubungan variabel dan hipotesis. Analisis 

                                                
68 Muhajirin, dan Maya Panorama. 2017. Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif 

dan Kuantitatif. Yogyakarta :Idea Press, hl.50 



64 

 

infrensial digunakan untuk menguji hipotesis melalui uji-t melalui analisis 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji-F.69 

3.9 Uji Asumsi Klasik  

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur 

merupakan perluasan dari regresi berganda. Oleh karena itu diperlukan uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan agar model-model regresi 

dalam penelitian ini signifikan dan representatif. Asumsi tersebut antara 

lain data berdistribusi normal, linier dan tidak terdapat adanya 

multikolinieritas. Pengujian Asumsi klasik dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan versi SPSS versi 20. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi dan variabel 

pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Agar 

terhindar terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan 

normal. Uji normalitas dalam analisis jalur dapat menggunakan Assessment 

of Normality. Dasar penarikan kesimpulan data dikatakan berdistribusi 

normal apabila nilai multivariate critical ratio (c.r) -1,96 < c.r < 1,96. 

Tujuan dari  uji normalitas ini  yaitu  untuk menguji apakah model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan Jarque Bera Test atau JB test, 

uji ini  merupakan uji normalitas dengan berdasarkan pada koefisien 

                                                
69 Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multvariate Dengan Program. Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. Semarang.Hal.11 
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keruncingan (kurtosis) dan koefisien kemiringan (skewness). Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan statistik Jarque-Bera (JB) dengan nilai 

C2  tabel. Jika nilai dari Jarque-Bera (JB) ≤ C 2  tabel maka nilai dari  

residual terstandarisasi dinyatakan berdistribusi normal.  

2. Uji Linieritas 

Uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris 

sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh 

informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Salah 

satu cara untuk menguji apakah spesifikasi model dalam bentuk linear atau 

tidak adalah dengan Uji Lagrange Multiplier70, uji ini merupakan uji 

alternatif dari Ramsey Test dan dikembangkan oleh Engle tahun 1982. 

Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan 𝑐2 hitungan atau 

(𝑛 𝑥 𝑅2). Langkah-langkah pengujiannya: 

1. Lakukan regresi dengan persamaan utama, Y = f (X1, X2, 

X3,............Xn)  

2. Jika dianggap persamaan utama tersebut benar spesifikasinya, maka 

nilai residualnya harus dihubungkan dengan nilai kuadrat variabel 

independen dengan persamaan regresi:  

Ut = b0 + b1 X1
2 + b2 X2

2+ bn Xn
2.......+ bn Xn

2   

3. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung c^2 hitung. 

                                                
70  Imam Ghozali. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program (edisi ketujuh)”. 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013), hlm.105 
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4. Jika nilai c2 hitung >c2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan model 

linear ditolak. 

3. Uji Multikolineiritas 

Uji Multikolineiritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel-variabel independen saling berkorelasi. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen.71 Jika antar variabel bebas berkorelasi dengan sempurna maka 

disebut multikolinearitasnya sempurna (perfect multicoliniarity), yang 

berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak dapat digunakan. Salah satu 

cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model 

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 

Factor), yaitu : 

1. Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

2. Jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa 

terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

4. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah keadaan dimana tejadinya korelasi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi yang terjadi antara residual pada saat pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji 

                                                
71Ibid., hlm.147 
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run test. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametik dapat pula 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan 

bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk 

meilhat apakah data residual random atau tidak (sistematis). 

Run test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu: 

 H0 : residual (res_1) random (acak) 

 HA : residual (res_1) tidak random  

 Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi dengan 

menggunakan run test adalah sebagai berikut:   

 Jika nilai Asymp sig. (2 tailed) kurang dari 0.05 maka H0 ditolak 

dan HA diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak 

random (sistematis) 

 Jika nilai Asymp sig. (2 tailed) lebih besar dari 0.05 maka H0 

diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara 

random.  

5. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Apabila varian 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Salah satu cara untuk 
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mengetahui keberadaan heteroskedastisitas ialah dengan uji Glejser, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

 Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0.05 maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam 

model regresi. 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0.05 maka 

kesimpulannya adalah terjadi gejala heterokedastisitas dalam 

model regresi. 

3.10 Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan causal antara variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 

juga berpendapat bahwa analisis jalur adalah keterkaitan hubungan atau 

pengaruh antara variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat 

dimana penelitian tersebut mendefinisikan secara jelas bahwa suatu variabel 

akan menjadi penyebab bagi variabel lainnya yang bisa disajikan dalam 

bentuk diagram.72 

Teknik analisis jalur dapat menggambarkan keterkaitan antara 

regresi berganda dengan variabel yang hendak diukur.73 Adapun langkah-

langkah dalam analisis jalur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

                                                
72 Juliansyah Noor.2011.Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasim Dan Kurva 

Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal.265 
73 P.R.Ratlan Manurung. 2014.Analisis Jalur Path Analysis Teori Dan Aplikasi Dalam 

Riset Bisnis. Jakarta: Penerbit Rineka Citra. Hal.2 
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Tahap I  

Menentukan terlebih dahulu diagram jalurnya berdasarkan 

paradigma hubungan variabel sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Diagram Jalur Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening  

 

 

 

 

 

 

   

Tahap II  

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020 

Menentukan persamaan struktural sebagai berikut: 

M (KD) = βKI + e1                (Persamaan struktural 1) 

Y (NP)  = βKI + el   (Persamaan struktural 2) 

Keterangan : 

KD : Kebijakan Dividen   

NP : Nilai Perusahaan  

KI  : Keputusan Investasi  

Tahap III 

Menganalisis data menggunakan SPSS, seperti langkah-langkah 

berikut ini. Analisis ini terdiri dari dua langkah, yaitu analisis untuk 

substruktural 1 dan substruktural 2: 

Kebijakan Dividen  

(M) 

Keputusan 

Investasi  

(X) 

 

Nilai 

Perusahaan ) 

(Y) 

H3 

H1 

H2 



70 

 

1. Analisis Substruktural  

M (KD) = 𝛽𝐾𝐼+𝑒1 

a. Tahap Menghitung Persamaan Regresi:  

Implementasi hasil perhitungan SPSS berdasarkan nilai analisis 

regresi dan menentukan persamaan struktural berdasarkan diagram jalur 

yang ditentukan.  

b. Analisis Regresi  

1) Mengetahui Pengaruh Keputusan Investasi secara Simultan 

terhadap Kebijakan Dividen  

Untuk mengetahui pengaruh Keputusan Investasi terhadap 

Kebijakan Dividen secara simultan adalah dari hasil perhitungan dalam 

model summary, khususnya angka R square yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh keputusan investasi dengan cara 

menghitung koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus: 

KD = r2 x 100% 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi sudah benar atau salah, 

diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

angka F. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Membandingkan besarnya angka F-hitung dengan F-tabel 

2. Menghitung F-hitung 

3. Menghitung F-tabel dengan ketentuan sebagai berikut: taraf 

signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (DK) dengan ketentuan 
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numerator (Jumlah variabel – 1) dan denumerator (jumlah 

kasus-4) 

4. Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut: 

i. Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

ii. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

5. Mengambil keputusan. 

6. Membandingkan angka taraf signifikansi (sig) dengan 

signifikansi 0,005. 

i. Jika sig. Penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

ii. Jika sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2) Mengetahui Pengaruh Keputusan Investasi secara Parsial terhadap 

Kebijakan Dividen 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Keputusan investasi dan 

Kebijakan Dividen digunakan Uji T. Untuk mengetahui besarnya 

pengaruh digunakan angka beta atau standar koefisien. Langkah-langkah 

analisis dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mengetahui hipotesis 

b. Mengetahui besarnya angka t-hitung 

c. Menghitung besarnya angka t-tabel dengan ketentuan taraf 

signifikan 0,05 dan DK = (n-2) 

d. Menentukan kriteria uji hipotesis: 

i. Apabila T-hitung > T-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

ii. Apabila T-hitung < T-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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e. Membandingkan angka taraf signifikan (sig). Dengan 

signifikansi 0,05, kriterianya sebagai berikut: 

i. Apabila sig. Penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 

ii. Apabila sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak 

f. Membuat keputusan. 

2. Analisis Substruktural 

Y (NP) = 𝛽𝐾𝐼+ 𝛽𝐾D +𝑒1 

a. Tahap Menghitung Persamaan Regresi 

Implementasi hasil perhitungan SPSS berdasarkan nilai analisis 

regresi dan menentukan persamaan structural berdasarkan diagram jalur 

yang ditentukan. 

b. Analisis Regresi 

1) Mengetahui Pengaruh Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen 

secara simultan terhadap Nilai Perusahaan 

Untuk mengetahui pengaruh Keputusan Investasi dan Kebijakan 

Dividen secara simultan adalah hasil perhitungan dalam model summary, 

khususnya angka R square yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh Keputusan Investasi dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan 

menggunakan rumus: 

KD = r2 x 100% 
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Untuk mengetahui kelayakan model regresi sudah benar atau salah, 

diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

angka F. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara: 

a. Membandingkan besarnya angka F-hitung dengan F-tabel 

b. Menghitung F-hitung 

c. Menghitung F-tabel dengan ketentuan sebagai berikut: taraf 

signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (DK) dengan ketentuan 

numerator (Jumlah variabel – 1) dan denumerator (jumlah 

kasus-4) 

d. Menentukan kriteria uji hipotesis sebagai berikut: 

i. Apabila F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

ii. Apabila F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

e. Mengambil keputusan. 

f. Membandingkan angka taraf signifikansi (sig) dengan 

signifikansi 0,005. 

i. Apabila sig. Penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 

ii. Apabila sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak 

2) Mengetahui pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen 

secara parsial terhadap Nilai Perusahaan  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Keputusan Investasi dan 

Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan secara parsial digunakan 
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uji t. Untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan angka beta atau 

standarized coefiecient. Langkah-langkah analisis dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Mengetahui hipotesis  

b. Mengetahui besarnya angka t-hitung  

c. Menghitung besarnya angka t-tabel dengan ketentuan taraf 

signifikan 0,05 dan dk = (n-2) 

d. Menentukan kriteria uji hipotesis : 

i. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

ii. Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

e. Membandingkan angka taraf signifikan (sig) dengan 

signifikansi 0,05, kriterianya sebagai berikut : 

i. Jika sig. Penelitian <0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

ii. Jika sig. Penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

f. Membuat keputusan  

3.10Prosedur Analisis Variabel Mediasi (Versi Baron dan Kenny, 1986) 

Analisis variabel mediasi Baron dan Kenny yang lebih dikenal 

dengan strategy causal step, memiliki tiga persamaan regresi yang harus 

diestimasi yaitu: 

a. Persamaan regresi sederhana variabel mediator (M) pada variabel 

independen (X) yang diharapkan variabel independen signifikan 

mempengaruhi variabel mediator, jadi koefisien a ≠ 0.  
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b. Persamaan regresi sederhana variabel dependen (Y) pada variabel 

independen (X) yang diharapkan variabel independen harus signifikan 

mempengaruhi variabel, jadi koefisien c ≠ 0.  

c. Persamaan regresi berganda variabel dependen (Y) pada variabel 

independen (X) dan mediator (M) yang diharapkan variabel mediator 

signifikan mempengaruhi variabel dependen, jadi koefisien b ≠ 0. 

Mediasi terjadi jika pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen lebih rendah pada persamaan ketiga (c') dibandingkan pada 

persamaan kedua (c).  

Sebenarnya koefisien a dan b signifikan sudah cukup untuk 

menunjukkan adanya mediasi, meskipun c tidak signifikan. Sehingga tahap 

esensial dalam pengujian mediasional adalah step 1 dan step 3. Jadi (1) 

variabel independen mempengaruhi mediator dan (2) mediator 

mempengaruhi dependen meskipun independen tidak mempengaruhi 

dependen. Bila step 1 dan step 3 terpenuhi dan koefisien c tidak signifikan 

(c = 0) maka terjadi perfect atau complete atau full mediation. Bila koefisien 

𝑐′ berkurang namun tetap signifikan (𝑐′≠0) maka dinyatakan terjadi partial 

mediation.  

Ada tiga model analisis yang melibatkan variabel mediator, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perfect atau Complete atau Full Mediation, artinya variabel independen 

tidak mampu memengaruhi secara signifikan variabel dependen tanpa 

melalui variabel mediator.  
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2. Partial Mediation, artinya variabel independen mampu memengaruhi 

secara langsung variabel dependen maupun tidak langsung dengan 

melibatkan variabel mediator.  

3. Unmediated, artinya variabel independen mampu memengaruhi secara 

langsung variabel dependen tanpa melibatkan variabel mediator.  

Baron dan Kenny74 menjelaskan prosedur analisis variabel mediator 

secara sederhana melalui analisis regresi. Kita dapat melakukan analisis 

regresi sebanyak empat kali. 

1. X memprediksi Y  

Analisis regresi ini akan menghasilkan nilai estimator prediktor (di 

SPSS simbolnya juga B). Kita namakan nilai ini dengan rumus jalur-c. 

Jalur ini nilainya diharapkan signifikan (P < α = 0,05).  

2. X memprediksi M  

Analisis regresi ini akan menghasilkan nilai estimator prediktor (di 

SPSS simbolnya juga B). Kita namakan nilai ini dengan rumus jalur-a. 

Jalur ini nilainya juga diharapkan signifikan (P < α = 0,05).  

3. M memprediksi Y (mengestimasi DV dengan mengendalikan IV) 

Sekarang kita menganalisis efek M dan X terhadap Y. Masukkan X dan 

M sebagai prediktor terhadap Y. Analisis regresi ini akan menghasilkan 

dua nilai estimasi prediktor dari M dan X. Prediksi nilai M terhadap Y 

kita namakan jalur-b, sedangkan prediksi X terhadap Y kita namakan 

                                                
74 R. M. Baron and Kenny, D. A.. “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social 

Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”. (Journal of 

Personality and Social Psychology. Vol. 51, No. 6, 1173-1182. American Psychological 

Association, Inc. 1986)   



77 

 

jalur c’. Jalur-b nilainya diharapkan signifikan, sedangkan jalur-c’ 

nilainya diharapkan tidak signifikan.  

Jadi empat tahapan prosedur analisisnya, yaitu: 

1. Mengestimasi jalur-c: meregres Y dengan X sebagai prediktor  

2. Mengestimasi jalur-a: meregres M dengan X sebagai prediktor  

3. Mengestimasi jalur-b: meregres Y dengan M sebagai prediktor  

4. Mengestimasi jalur-c’: meregres Y dengan X dan M sebagai 

prediktor  

Intinya menurut Baron dan Kenny, sebuah variabel dapat dikatakan 

menjadi mediator jika hasilnya: 

a. Jalur-c: signifikan  

b. Jalur-a: signifikan  

c. Jalur-b: signifikan  

d. Jalur-c’: tidak signifikan  

3.11 Perhitungan Pengaruh 

1) Pengaruh Langsung (Direct Effect atau DE) 

 Pengaruh variabel Keputusan Investasi terhadap Kebijakan Dividen   

X → M (Kebijakan Dividen) 

 Pengaruh variabel Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan  

X → Y 

 Pengaruh variabel Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan  

M (Kebijakan Dividen) →Y 

2) Pengaruh tidak langsung (Indirect Effect atau IE ) 
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 Pengaruh variabel Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

melalui Kebijakan Dividen 

X→M (KD)→ Y 

3) Pengaruh Total (Total Effect) 

 Pengaruh variabel Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

melalui Kebijakan Dividen 

X →𝑀(KD)→ Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


