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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 dengan studi empiris. Perusahaan 

yang telah terdaftar sebanyak 15 perusahaan namun dalam penelitian ini hanya 

menggunakan 12 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah : 

1. Perusahaan Manufaktur sub Sektor Food and Beverages yang terdaftar di IDX 

Monthly Statistic serta laporan keuangannya terdapat pada IDX pada periode tahun 

2012-2016. 

2. Laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur sub Sektor Food and Beverages 

yang telah dipublikasikan dalam IDX  sesuai dengan periode dalam penelitian ini 

yaitu 2012-2016. 

Tabel 3.1 

Total Perusahaan yang digunakan  

No Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan yang terdaftar di IDX Monthly 

Statistic  serta laporan keuangannya terdapat 

pada IDX pada periode tahun 2012-2016.  

 

 

15 

2. Laporan keuangan pada perusahaan 

Manufaktur sub Sektor Food and Beverages 

yang tidak dipublikasikan dalam IDX  sesuai 

dengan periode dalam penelitian ini yaitu 

2012-2016. 

 

 

(3) 

Total 12 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Food and Beverages Sesuai Kriteria 

No Kode Nama Perusahaan 

1. ADES Akasha Wira International Tbk. 

2. DLTA Delta Djakarta Tbk. 

3. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

4. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

5. MYOR Mayora Indah Tbk. 

6. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

7. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

8. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

9. SKBM Sekar Bumi Tbk. 

10. SKLT Sekar Laut Tbk. 

11. ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. 

Tbk. 

12. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

Sumber www.idx.com  

 Dengan kriteria yang telah di sebutkan maka dapat diperoleh sample 

sebanyak 15 perusahaan namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 12 

perusahaan karena berdasarkan kriteria yang ditentukan . Pada Perusahaan Siantar 

Top, Tbk dan Tiga Pilar Sejatera Food, TBk  tidak dapat digunakan karena tidak 

http://www.idx.com/
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memiliki laporan keuangan pada tahun 2014-2015, serta pada perusahaan Davomas 

Abadi, Tbk pada tahun 2012-2015 tidak terdaftar di karenakan belum go public. 

3.2 Jenis Data 

  Jenis dan sumber –sumber data didapat dengan cara metode dokumentasi 

menggunakan jenis data sekunder berupa laporan-laporan keuangan lengkap 

perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) (www.idx.com ) tahun 2012 -2015. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode studi pustaka yaitu dengan menelaah dari berbagai buku dan jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini, serta mengakses dari website lalu 

mengumpulkan data-data laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor  Food and Beverages yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dari lapoan keuangan yang telah dipublikasikan di 

BEI.  

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

 Variabel yang digunnakan dalam penelitian ini yaitu satu variabel dependen dan 

delapan variabel independen.Variabel dependen penelitian ini yaitu pertumbuhan 

laba (Y) sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas 

dengan  Return On Assets (ROA) sebagai (H1), Return On Equity (ROE) sebagai 

(H2), Net Profit Margin (NPM) sebagai (H3), Aktivitas dengan Total Asset 

http://www.idx.com/
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Y= a + b1 ROE+ b2NPM + b3TAT + b4WCTA + b5DER+ b6OITL + b7 CR  + e 

 

Turnover (TAT) sebagai (H4), Working Capital to Total Asset (WCTA) sebagai 

(H5), Solvabilitas dengan Debt Equity Ratio (DER) sebagai (H6), Operating 

Income to Total Asset (OITL) sebagai (H7),Likuiditas dengan Current Ratio (CR) 

sebagai (H8). 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Adapun model yang digunakan dari regresi linear berganda yaitu : 

Dimana: 

Y                  = Variabel Pertumbuhan Laba 

a                  = Konstanta 

b1b2b3b4b5b6b7  = Koefisien regresi 

ROE                      = Variabel ROE 

NPM                  = Variabel NPM 

TAT                        = Variabel TAT 

WCTA           = Variabel WCTA 

DER                = Variabel DER 

OITL               = Variabel OITL 

CR                  = Variabel CR 

e                     = Variabel Penganggu 
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3.5 Teknis Analisis Data 

 3.5.1 Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali, (2005) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, baik variabel dependen maupun variabel 

independen  memiliki residual yang mempunyai distribusi normal. Ada dua teknik 

yang dapat digunakan untuk mendekteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak dengan analisis grafik dan uji statistik.  

 3.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi 

didapatkan adanya hubungan antar variabel (bebas) independen. Model regresi 

yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas dalam model 

regresi dapat  menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Jika angka nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF  ≤  10, dikatakan tidak ada gejala 

multikolineritas. 

2. Jika angka nilai tolerance dibawah 0,10 dan VIF  ≥  10, dikatakan terdapat gejala 

multikolineritas. 

3.5.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual yang satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Uji ini dapat dipakai dengan menggunakn 

uji Glejser. Dengan kriteria : 

 Jika nilai signifikan > dari 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 Jika nilai signifikan < dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. 

 3.5.4  Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Uji ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Kriteria Durbin-Watson 

(DW-test) deangan DW yaitu Durbin-Watson, dL yaitu batas bawah atau lower dan 

dU yaitu batas bawah atau upper bound yaitu : 

1. Nilai DW < dL maka terdapat korelasi positif 

2. Nilai DW > 4 – dL maka terdapat korelasi bersifat negative 

3. 4 – dU < nilai DW < 4 – dL maka tidak dapat mengambil kesimpulan 

4. dL < nilai DW < dU maka tidak dapat mengambil kesimpulan 

5. dU < nilai DW < 4 – dL maka koefisien auto korelasi sama dengan nol yang 

menandakan bahwa tidak ada autokorelasi. 

  3.5.6 Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2005). Koefisien determinasi 

dipakiai untuk menguji goodness-fit dari model regresi. 
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 3.5.7 Uji t-Test (Hipotesis) 

 Uji t-Test digunakan untuk menguji variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependen secara baik (Ghozali, 2005).dengan cara membandingkan t 

hitung dengan t tabel, jika sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh 

terhadap dependen dan jika sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

  


