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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian inferensial yaitu pengungkapan dari suatu 

masalah dengan membuat penilaian secara menyeluruh dan dianalisis untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan.   

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sampel yang terpilih adalah 10 

perusahaan makanan dan minuman. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

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

selama periode penelitian yaitu 2012-2016. 

2. Perusahaan makanan dan minuman yang listing selama periode penelitian yaitu 

2012-2016 

3. Perusahaan makanan dan minuman yang menghasilkan laba positif selama periode 

penelitian yaitu 2012-2016. 

4. Perusahaan makanan dan minuman yang melakukan ekspor selama periode 

penelitian yaitu 2012-2016. 
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Tabel 3.1 

 Perusahaan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Kriteria Pengambilan 

Sampel 
 

No. Nama Perusahaan 

Kriteria 

1 

Kriteria 

2 

Kriteria 

3 

Kriteria 

4 Sampel 

1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk √ √ √ √ Lolos 

2 Tri Bayan Tirta Tbk √ √ - √ Tidak Lolos 

3 
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk d.h 

Cahaya Kalbar Tbk √ √ √ √ 
Lolos 

4 Delta Djakarta Tbk √ √ √ √ Lolos 

5 
Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk √ √ √ √ Lolos 

6 Indofood Sukses Makmur Tbk √ √ √ √ Lolos 

7 Multi Bintang Indonesia Tbk √ √ √ √ Lolos 

8 Mayora Indah Tbk √ √ √ √ Lolos 

9 Prashida Aneka Niaga Tbk √ √ - - Tidak Lolos 

10 Nippon Indosari Corporindo Tbk √ √ √ - Tidak Lolos 

11 Sekar Bumi Tbk √ - - √ Tidak Lolos 

12 Sekar Laut Tbk √ √ √ √ Lolos 

13 Siantar Top Tbk √ √ √ √ Lolos 

14 
Ultrajaya Milk Industry and 

Tranding Company Tbk √ √ √ √ 
Lolos 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

Kemampuan perusahaan dalam mengelola masukan (input) menjadi keluaran 

(output) dengan rasio tertentu disebut dengan efisiensi. Nilai efisiensi perusahaan berkaitan 

dengan kinerja perusahaan. Semakin optimal penggunaan input untuk menghasilkan output 

maka semakin efisien. Dalam pengukuran efisiensi perusahaan digunakan analisis rasio. 

Rasio yang digunakan adalah Rasio Aktivitas yaitu Rasio Perputaran Persediaan. Menurut 

Abdullah (2013, 38) Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukut efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimiliki.  
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Perputaran Persediaan = 
𝐻𝑃𝑃

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
  

2. Variabel Independen (X) 

a) Ukuran Perusahaan (X1)  

Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat 

dari besar kesilnya total asset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dinyatakan dalam bentuk 

(%) 

Ukuran perusahaan = Ln (Total Asset) 

b) Kompetisi Eksternal  (X2) 

Kompetisi eksternal (EC) merupakan persentase penjualan ekspor dari 

keseluruhan total penjulan perusahaan. Kompetisi eksternal dinyatakan dalam bentuk 

(%) 

EC = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100 % 

c) Kepemilika Perusahaan Publik (X3)  

Kepemilikan Perusahaan publik (PUBK) merupakan proporsi kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh masyarakat (publik) yang dihitung dalam persentase keseluruhan total 

saham beredar.a PUBK dinyatakan dalam bentuk (%) 

PUBK= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100 % 

 

 

 
E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

bersumber dari data sekunder. Dimana data yang ingin diteliti didapat dari data publikasi 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesi (BEI) 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

dokumentasi, yaitu mencatat data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu 

untuk digunakan dalam penelitian ini seperti data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi linier 

berganda dengan data panel. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel 

dependen. Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data 

cross-section dan data time series. Data cross-section dalam penelitian ini adalah data 

dari 11 Industri manufaktur perusahaan makanan dan minuman. Sedangkan data time 

series adalah data tahun 2012-2016.  

 

Dimana: 

 Y   = Efisiensi 

β0  = Konstanta  

β1β2β3 = Koefisien Regresi 

X1  = Ukuran Perusahaan (SIZE) 

X2  = Kompetisi Eksternal (EC) 

X3  = Kepemilikan Perusahaan Publik (PUBK) 

 eit  = Term of error 

1. Analisis Regresi Data Panel 

a. Common Effects Model (CE) 

Model pooled/common effects (CE) adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi 

Y =β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + eit 
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(intersep sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh variabel independen. 

Estimasi parameter pooled model menggunakan metode OLS.  

b. Fixed Effects Model (FE) 

Dalam model Fixed Effects, nilai intersep β0i untuk setiap Xi berbeda tapi memiliki 

slope sama. Estimasi parameter model FE bisa menggunakan metode Least Square Dummy 

Variable, yaitu dengan menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk masing-

masing nilai variabel independen. 

c. Random Effects Model (RE) 

Jika β0i dianggap sebagai variabel random, maka model tersebut disebut model 

Random Effects (RE). Estimasi model menggunakan metode Generalized Least Square 

(GLS). 

1. Model Regresi Data Panel 

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara model CE 

dan FE. Model CE dianggap sebagai model unrestricted, sedangkan model FE dianggap 

sebagai model restricted. Apabila H0 ditolak, maka model FE lebih sesuai. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman untuk menguji perbedaan model FE dan RE. Hipotesis yang 

diuji : 

 H0 : model RE lebih sesuai 

 H1 : model FE lebih sesuai 

c. Uji LM 

Uji LM Breusch-Pagan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara 

model CE dan RE. Hipotesis yang diuji : 

 H0 : 𝜎𝛽0

2  = 0 (model CE lebih sesuai) 
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H1 : 𝜎𝛽0

2 ≠ 0 (model RE lebih sesuai) 

2. Uji Signifikansi

a. Uji t

Keberartian masing-masing parameter dapat diuji secara parsial 

menggunakan uji t. Hipotesis yang diuji pada uji parsial yaitu: 

H0 : Variabel independentidak mempengaruhi variabel dependen. 

H1 : Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Kriteria pengujian untuk masing-masing variabel adalah : H0 ditolak jika nilai Prob

(t-statistic < α (0.05)). 

b. Uji f

Keberartian parameter-parameter regresi secara simultan dapat diuji

menggunakan uji F. Hipotesis yang diuji pada uji serentak yaitu : 

H0 : Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. 

H1 : Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Kriteria pengujian : H0 ditolak jika nilai Prob F-statistics < α (0.05). 

3. Koefisien Determinasi (R²)

Kebaikan (goodness-of-fit) model regresi dapat diukur dengan nilai koefisien 

determinasi (R²) dan koefisien determinasi terkoreksi (Adjusted R²). R²merupakan 

statistik yang menunjukkan besarnya persentase keragaman variabel respon (Y) yang 

dapat dijelaskan oleh model regresi. Adapun Adjusted R² adalah R² yang terkoreksi 

menurut jumlah parameter dalam model. Kedua statistik ini dapat dijadikan sebagai 

kriteria GOF (Goodness of Fit) atau kesesuaian model regresi. Semakin besar nilai R² 

dan Adjusted R², maka kesesuaian model regresi semakin tinggi. 


