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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan yang terdiri atas pendekatan penelitian, periode penelitian, sumber 

dan pengumpulan data penelitian, obyek dan penentuan obyek penelitian, unit 

analisis, dan tahapan analisis data. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hal-

hal tersebut. 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan 

mengkaji hasil-hasil penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis meta sebagai alat analisis yang 

bertujuan untuk memperoleh jawaban atas ketidakkonsistenan hasil penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

Analisis meta dilakukan dengan mapping penelitian terdahulu dengan topik yang 

serupa. Hasil penelitian berupa data statistik diolah untuk dilakukan pengujian 

ukuran efek sehingga dapat diketahui hubungan antara kebijakan dividen dan 

nilai perusahaan. Setelah itu, untuk menjawab ketidakkonsistenan hasil 

penelitian tersebut, dilakukan analisis efek moderasi atas variabel yang 

memoderasi kekuatan dari efek. 

 

4.2. Periode Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis hasil-hasil penelitian pengaruh kebijakan
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dividen dan nilai perusahaan di Indonesia selama sembilan tahun sejak tahun 

2007 sampai 2015, karena pada periode tersebut, penelitian mengenai hal 

tersebut telah banyak dilakukan dengan mencantumkan data yang lengkap untuk 

keperluan penelitian analisis meta. Maka dari itu, periode tersebut dianggap 

cukup memadai dan representative dalam menangkap perkembangan sebuah 

penelitian. 

 

4.3. Sumber dan Pengumpulan Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

berupa artikel penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

yang terdiri atas: 

1. Artikel penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan di 

Indonesia terpublikasi yang diterbitkan di Indonesia. Jurnal tersebut 

diantaranya Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI), Jurnal Analisis Manajemen, 

Calyptra (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya), Journal of Applied 

Finance and Accounting (JAFA), Diponegoro Journal of Accounting, Jurnal 

Manajemen Universitas Udayana, Jurnal Akuntansi Indonesia (JAI), Nominal, 

Potensio, Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 

InFestasi, dan Dinamika Keuangan dan Perbankan. Alasan memilih jurnal 

yang terpublikasi adalah artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut 

diharapkan memiliki kualitas penelitian yang konsisten karena telah melewati 

proses seleksi yang cukup ketat. 

2. Artikel penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang 

tidak terpublikasi atau yang berasal dari prosiding Simposium Nasional 

Akuntansi (SNA). Artikel penelitian yang ada dalam prosiding SNA tersebut 
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dianggap cukup memadai yang memilki kriteria dan karakteristik untuk 

dimasukkan dalam analisis meta di dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang berasal dari 

Universitas di Indonesia, di antaranya Universitas Brawijaya Malang, 

Universitas Negeri Malang, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan 

Universitas Diponegoro. Pemilihan Universitas tersebut dikarenakan 

Universitas tersebut telah terakreditasi dan mudah untuk diakses, baik secara 

langsung maupun melalui website digital library. 

 

Pengumpulan artikel terpublikasi dan tidak terpublikasi dilakukan dengan 

mencari dari berbagai sumber setiap jurnal yang dipilih maupun dengan 

mengunduh website jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta 

mengunjungi website digital library masing-masing Universitas. 

 

4.4. Obyek dan Penentuan Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan judgement sampling dalam menentukan 

obyek penelitian. Judgement sampling dilakukan jika peneliti menentukan obyek 

dari sampel yang terpilih berdasarkan penilaian (judgement) dari peneliti semata 

(Eny, 2013). Obyek penelitian adalah artikel penelitian pengaruh kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan di Indonesia. 

Obyek penelitian yang disertakan dalam analisis meta pada penelitian ini 

memilki karakteristik sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai nilai perusahaan yang berfokus meneliti hubungan 

antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan secara kuantitatif. 
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2. Penelitian mengenai nilai perusahaan yang menempatkan proksi nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. 

3. Variabel independen yang dimasukkan dalam analisis ditentukan berdasarkan 

jumlah penelitian yang cukup memadai untuk dilakukan analisis meta dan 

yang memiliki hasil penelitian berbeda-beda, yaitu kebijakan dividen. 

4. Ringkasan statistik yang dilaporkan dalam penelitian-penelitian tersebut tidak 

harus berupa koefisien korelasi (r) terhadap hubungan kebijakan dividen 

dengan nilai perusahaan, tetapi bisa jika ada statistik lain yang dilaporkan 

yang dapat ditransformasi menjadi r statistic, seperti, t-statistik atau p-value 

(Hunter & Schmidt, 1990 dan Lipsey & Wilson, 2001). 

 

4.5. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian individu berupa 

data statistik yang meneliti hubungan antara kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan secara kuantitatif yang terpublikasi dan tidak terpublikasi di jurnal 

Indonesia dan prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA), serta hasil 

pencarian penelitian serupa yang berasal dari website digital library Universitas. 

Fokus penelitian adalah pada efektivitas efek yang ada terhadap faktor yang 

secara robust memengaruhi nilai perusahaan yang telah diuji oleh penelitian-

penelitian individu, meliputi: 

1. Mengidentifikasi variabel yang memengaruhi nilai perusahaan, yaitu kebijakan 

dividen. 

2. Mengintegrasi dan mengevaluasi temuan, serta menganalis data (ukuran 

efek) terhadap korelasi yang dianalisis. 
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3. Menganalisis dan menguji adanya variabel moderasi yang berpotensi dapat 

memengaruhi hubungan antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 

 

4.6. Tahapan Analisis Data 

Tahapan dalam melakukan analisis data dalam metode analisis meta, 

sebagai berikut (Eny, 2013): 

1. Menyusun data yang sesuai dengan topik penelitian 

2. Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian  

3. Mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian 

4. Analisis statistik (teknik analisis meta), meliputi: 

i. Memasukkan data hasil statistik penelitian terdahulu, apabila nilainya 

telah berbentuk ukuran efek (r), maka nilai tersebut yang digunakan 

dalam analisis. 

ii. Melakukan transformasi pada hasil statistik penelitian terdahulu (koefisien 

korelasi) apabila nilainya masih belum dalam bentuk ukuran efek (r) 

sesuai rumus yang disajikan pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1: Rumus Transformasi Hasil Statistik ke (r) Statistik 

 

    Sumber : Lyons (2002) 
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iii. Mengelompokkan data penelitian yang telah dilakukan mapping 

sebelumnya sesuai pengukurannya (rasio kebijakan dividen dan rasio 

nilai perusahaan) 

iv. Mengakumulasi ukuran efek dan menghitung korelasi rata-rata (average 

correlation coefficient ( )), dengan rumus: 

N N¡    (1) 

Dimana: 

N¡= Jumlah subyek dalam penelitian 

r¡ = Ukuran efek bagi tiap-tiap penelitian 

v. Menghitung dan mengoreksi variansi kesalahan (error variance). 

Tahap I; 

S2e = (1 -    (2) 

Dimana: 

K = Jumlah penelitian di dalam analisis 

S2e = Estimasi sampling error variance 

Tahap II: 

S2p = S2r - S2e    (3) 

Dimana: 

S2p = Variance populasi sesungguhnya 

S2r = Total variance yang diamati 

 

vi. Analisis variabel-variabel moderasi 

Setelah menghitung estimasi korelasi dan varian populasi rata-

rata, tahapan berikutnya menentukan variabel-variabel moderasi 

(moderating variable) yaitu faktor lain (ketiga) yang bisa memengaruhi 
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hubungan variabel yang diteliti. Variabel moderasi adalah variabel yang 

menyebabkan perbedaan dalam korelasi antara dua variabel lain (Ahmed 

dan Courtis, 1999). Penelitian ini menggunakan uji Chi-square 

berdasarkan Hunter & Schmidt (1990) untuk menentukan adanya variabel 

moderasi, dengan formula berikut: 

          (4) 

 

Jika uji Chi-square menghasilkan nilai tidak signifikan, berarti hasil 

penelitian-penelitian yang dianalisis adalah homogen, hal ini memberi 

indikasi tidak ada variabel moderasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan antara korelasi yang ada (hubungan antara kebijakan dividen 

dan nilai perusahaan) adalah kesalahan statistik dan bukan kesalahan 

fungsi dari beberapa variabel moderasi (Ahmed dan Courtis, 1999). Jika 

uji Chi-square menghasilkan nilai yang signifikan, berarti terjadi 

heterogenitas, sehingga diperlukan memasukkan variabel moderasi. 

Artinya, variasi hasil-hasil penelitian yang ada dimoderasi oleh 

variabel lain. Penelitian ini akan menggunakan pengukuran sebagai 

variabel moderasi, baik untuk proksi kebijakan dividen maupun nilai 

perusahaan. Pengujian efek variabel-variabel moderasi dilakukan dengan 

melakukan pengelompokan (sub-group) studi (penelitian-penelitian) dan 

perhitungan r (koefisien korelasi) serta S2r untuk masing-masing hipotesis 

sub-group. Pengklasifikasian sub-group dilakukan menurut perbedaan 

pengukuran variabel dependen dan variabel independen. Tujuan dari sub-

group ini, untuk mengurangi heterogenitas dan untuk meningkatkan 

kekuatan explanatory (Lyons, 2002 dan Ahmed & Courtis, 1999). 
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vii. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menggunakan 

metode pengujian hipotesis langsung, mengikuti prosedur yang dilakukan 

oleh Ahmed dan Courtis (1999) dan García-Meca & Sanchez-Ballesta 

(2009). Pendekatan yang digunakan sesuai uji Mann Whitney Test. Salah 

satu diantaranya yaitu statistik uji Z pada tingkat interval keyakinan 95 

persen (confidence interval ), dengan formula sebagai berikut: 

[  -S2pZ0,975, +S2pZ0,975] = [  -S2p(1,96) , +S2p(1,96) ]    (5) 

 

Kriteria menerima atau mendukung hipotesis adalah jika r hitung > r 

tabel (derajat kepercayaan 5%), hipotesis diterima, artinya variabel 

independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Nilai r berkisar antara 1 sampai +1, termasuk 0. Semakin 

besar nilai r (mendekati angka 1), maka semakin kuat (erat) pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, semakin 

kecil nilai korelasi (mendekati angka 0), maka semakin lemah pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 0 berarti tidak 

ada pengaruh variabel independen terhadap varibel dependen. Jika nilai 

koefesien korelasi (r) positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan 

searah. Sebaliknya, jika koefesien korelasi (r) negatif, maka kedua 

variabel mempunyai hubungan terbalik atau tidak searah.  

Selanjutnya, hipotesis analisis variabel moderator dengan 

membandingkan hasil analisis meta perkelompok, jika hasilnya tidak 

konsisten, maka hipotesis bahwa variabel moderator memoderasi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 
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didukung. Sebaliknya, jika hasilnya konsisten maka hipotesis bahwa 

variabel moderator memoderasi hubungan antara variabel independen 

dengan varibel dependen ditolak atau tidak didukung. 

 

4.7. Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas merupakan suatu analisis yang digunakan untuk 

menilai apakah satu hasil analisis meta relatif stabil terhadap pengaruh 

perubahan atau tidak. Pengaruh tersebut diantaranya desain penelitian, lokasi 

geografis, periode waktu, dan kualitas studi (Fanani, 2016). Penelitian analisis 

meta memungkinkan adanya bias publikasi. Pada penelitian ini, bias yang terjadi 

kemungkinan pada jenis data sampel penelitian, yaitu penelitian yang dipublikasi 

atau yang tidak dipublikasi. Analisis sensitivitas berusaha menjawab apakah 

terdapat efek moderasi atas status publikasi pada hubungan antara kebijakan 

dividen dan nilai perusahaan. 

Suatu penelitian dikatakan bebas dari bias publikasi apabila nilai effect 

size (r) dari hasil analisis meta status publikasi konsisten nilainya dengan hasil 

general meta analysis. Apabila nilai r seluruhnya positif, maka dapat dikatakan 

konsisten, namun apabila bervariasi, maka dapat dikatakan tidak konsisten dan 

terdapat bias publikasi pada penelitian analisis meta tersebut. 


