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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan tempat dimana penelitian 

tersebut dilakukan. Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk penelitian, maka peneliti melakukan penelitian pada industri food 

and beveregeyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Penelitian ini menggunakan informasi laporan keuangan periode 31 

Desember dan laporan tahunan yang telah dipublikasi di www.idx.co.id 

(diakses, 3 Maret 2018). 

B. JenisPenelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif yang menggunakan data dari laporan keuangan. 

Menurut Sugiyono (2011:8)metode penelitian kuantitatif merupakan suatu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang akan 

digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, serta 

analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik disebut sebagai metode 

penelitian kuantitatif. MenurutMartono (2010:19)penelitian jenis 

kuantitatif adalah suatu metode  penelitian dengan mengumpulkan data 

yang berupa angka. Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka 

http://www.idx.co.id/
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dapat disimpulkan penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian 

yang menggunakan data angka, yang akan digunakan pada populasi dan 

sampel tertentu.  

Penggunaan penelitian jenis kuantitatif karena dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel satu dengan 

variabel yang lainnya, kemudian dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh hubungan antar variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap obyek 

penelitian yaitu industri food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017, kemudian melakukan analisis data dari 

variabel-variabel penelitian yaitu corporate governance, kinerja keuangan, 

nilai perusahaan terhadap pertumbuhan perusahaan. Variabel-variabel 

tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan tata kelola yang baik, 

kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan dan untuk mengetahui 

kepercayaan investor kepada perusahaan, dan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel terhadap pertumbuhan perusahaan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

pendekatankorelasional. Menurut Kuncoro (2013:12)penelitian 

korelasional adalah suatu bentuk penelitian yang berusaha untuk 

menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau 
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lebih, serta mengukur seberapa jauh korelasi yang ada diantara variabel 

yang akan diteliti. Menurut Setyosari (2010:36)penelitian korelasi adalah 

penelitian atau kajian deskriptif dimana peneliti tidak hanya melakukan 

deskripsi terhadap variabel-variabel tetapi juga menguji hubungan diantara 

variabel kuantitatif tersebut. Menurut Muhamad (2008:18)penelitian 

korelasi adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan 

hubungan dari dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Dari 

beberapa devinisi diatas, dapat disimpulkan penelitian kuantitatif dengan 

metode korelasional adalah penelitian berdasarkan data yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengukur hubungan dari dua variabel atau lebih. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil publikasi laporan 

keuangan industri food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. Jenis data yang digunakan data kuantitatif 

yaitu data yang berupa angka. 

D. Variabel dan Pengukurannya 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

dua variabel yaitu: 

1. Variabel Independen (X) meruapakan variabel bebas yang 

mempengaruh variabel dependen (Y). Dalam penelitian variabel 

independen (X) yaitu coporate governance, kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan. 
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2. Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (Y). Dalam penelitian ini 

variabel dependen (Y) yaitu pertumbuhan perusahaan. 

Definisi oprasional dari masing-masing variabel yaitu: 

a. Corporate governance 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan 

yang harus diterapkan dalam kinerja perusahaan guna untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Indikator dari variabel corporate 

governance yaitu: 

a) Dewan Direksi diukur dengan jumlah banyaknya 

direksi di perusahaan. 

b) Dewan komisaris diukur dengan proporsi dewan 

komisaris independen. 

b. Kinerja keuangan  

Kinerja keuangan perusahaan merupakan apa yang telah 

dicapai oleh perusahaan tersebut. semakin baik kinerjanya 

maka berusahaan semakin untung atau sebaliknya semakin 

rendah kinerja dari perusahaan maka perusahaan akan 

kesulitan dalam mendapatkan keuantungan, untuk mengukur 

kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas yaitu 

Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). 
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a) Return on Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen dalam menghasilkan laba yang diperoleh 

dari modal perusahaan sendiri. 

b) Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari hasil penjualan. 

c. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan suatu pencapaian apa yang 

telah dilakukan oleh perusahaan dengan melihat harga saham 

dan jumlah investor sebagai tolak ukur dari penilaian. Nilai 

perusahaan dapat diukur dengan rasio Price Earning Ratio 

(PER).  

d. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan dilihat dari laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan dalam periode sekarang dengan 

laba pada periode sebelumnya. Pertumbuhan perusahaanakan 

diukur menggunakan selisih laba tahun sekarang dengan laba 

tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan laba tahun 

sebelumnya. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2009:91) populasi merupakan suatu 

wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan dipelajari dan 

kemudian disimpulkan. Menurut Muhamad (2008:161)populasi harus 

didefinisikan dengan jelas sebelum melakukan penelitian, populasi 

tersebut merujuk pada kumpulan orang atau objek yang sama dalam 

satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam 

penelitian. Menurut Kuncoro (2013:123)populasi yaitu sekelompok 

dari elemen penelitian, yang dimana elemen adalah unit kecil yang 

merupakan sumber data yang diperlukan. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh industri food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesiadengan jumlah 18 industri food and 

beverage yang diperbaharui 31 Desember 2017 www.sahamok.com 

(diakses, 1 Maret 2019). 

2. Sampel 

Menurut Kuncoro (2013:122)sampel merupakan bagian dari 

suatu populasi yang diharapkan dapat mewakili dari populasi yang 

digunakan untuk penelitian. Menurut Muhamad (2008:162) sampel 

adalah bagian dari cuplikan tertentu yang diambil dari populasi dan 

kemudian dilakukan penelitian secara rinci.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode purposif sampling. Menurut 

http://www.sahamok.com/
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Sugiyono (2009:96)purposif sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Setelah dilakukan penetapan sampel dengan menggunakan 

metode purposif sampling, dengan kriteria industri food and beverage 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan saham 

syariah pada periode 2013-2017 yaitu: 

No Kode  

Saham 

Nama Perusahaan Produksi 

1. AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk 

Beras Maknyuss, Taro, 

Bihunku, Mie Kremezz  

2. CEKA PT. Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk 

Minyak Nabati (minyak 

kelapa sawit dan 

turunnanya) 

3. ICBP PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk 

Mie Instan,  Bumbu 

Racik, Makanan Ringan, 

Minuman, Nutrisi dan 

Makanan Khusus. 

4. INDF PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

Minyak Bimoli, Bogasari, 

Makanan Ringan, Bumbu 

Dapur, dll  

5. MYOR PT. Mayora Indonesia Tbk Biskuit Roma Kelapa, 

Kopiko, Energen, 

Torabika 

6. PSDN PT. Prashida Aneka Niaga 

Tbk 

Karet Merah dan Kopi 

7. ROTI PT. Nippon Indosari 

Corporindo Tbk 

Sari Roti 

8. SKBM PT. Sekar Bumi Tbk Frozen Food (dim sum,  
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bakso ikan dan sapi, 

Udang Tempura dan 

Sosis), kacang mete, dll. 

9. SKLT PT. Sekar Laut Tbk Krupuk udang Finna, 

Saos Finna, Bumbu 

Masak Finna, Kacang 

Mente, dll.  

10. STTP PT. Siantar Top Tbk Makanan ringan krupuk 

dan mie (Soba, Twistko), 

Biskuit dan Wafer 

(Goriorio), dll. 

11. ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industri 

and Trading Company Tbk 

Minuman UHT, 

Makanan, dll. 

 

Alasan peneliti dalam menentukan sampel menggunkan kriteria 

industri food and beverage yang menerbitkan saham syariah karena 

berdasarkan peraturan Bapepam & LK (sekarang menjadi OJK) 

No.II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, pasal 

1.b.7. Menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang telah 

menerbitkan saham syariah dan waran syariah merupakan suatu 

perusahaan yang kegiatan usaha serta dalam pengelolaan usahanya 

berdasrkan prinsip syariah, tidak melakukan kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan prinsip syariah (perjudian, perdagangan yang 

tidak ada barangnya (perdagangan dengan cara penipuan), perusahaan 

pembiayaan berbasis bunga, gharar, maisir, memproduksi dan 

mendistribusi serta memperdagangkan barang haram dan melakukan 

transaksi yang mengandung suap.Memenuhi rasio-rasio keuangan 
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sesuai dengan prinsip syariah ( total utang yang berbasis bunga dengan 

total utang yang tidak berberbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% 

dan total pendapatan bunga dengan total pendapatan usaha dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%) (www.sahamok.com). 

F. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, 

website perusahaan dan analisis fundamental indoprimer. Periodisasi data 

menggunakan data laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan 

selama tahun 2013 hingga 2017. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari beberapa 

literatur seperti buku, jurnal, makalah serta sumber-sumber lainnya yang 

dapat mendukung penelitian untuk memperoleh landasan teori terkait 

dengan variabel dalam penelitian serta menganalisis laporan keuangan 

melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, website perusahaan dan 

analisis fundamental indoprimer. Dalam penelitian ini untuk variabel 

corporate governance pengumpulan data menggunakan laporan keuangan 

atau Annual Report yang telah dipublikasi, variabel kinerja keuangan, nilai 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan dalam pengumpulan data 

menggunakan laporan keuangan per 31 Desember yang telah dipublikasi. 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda. Menurut Yamin (2014:81)model analisis linier 

berganda adalah suatu metode analisis yang melibatkan satu variabel 

terikat yang berhubungan dengan beberapa dari variabel bebas. Regresi 

linier berganda bertujuan untuk memperkirakan perubahan respon variabel 

terikat terhadap variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran yaitu rasio. Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini, 

maka diperlukan beberapa uji yang dilakukan yaitu: 

1. Model Regresi Linier Berganda 

Menurut Yamin (2014:82)analisis regresi merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan 

matematis variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka akan 

diperoleh hasil variabel independen (X) yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y), serta dengan menggunakan analisis 

regresi akan menghasilkan prediksi nilai dari variabel dependen (Y) 

dari variabel independen (X). Hubungan regresi liner berganda secara 

matematis dapat digambarkan dalam bentuk rumus yaitu: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 … bnXn + e 

Keterangan: 

Y  = Variabel Dependen 

b0  = Konstanta 
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X1X2X3 … Xn = Variabel Independen 

b1b2b3 … bn = Koefisien Regresi 

e  = Eror/ Residu 

2. Uji Asumsi Klasik 

MenurutSanusi (2011:135) dalam menggunakan regresi linier 

berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) untuk 

mengahsilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias, 

maka asumsi-asumsi yang ditetapkan harus terpenuhi. Asumsi-asumsi 

tersebut dapat terdeteksi melalui beberapa uji yaitu: 

a. Uji Multikolinearitas 

MenurutAsnawi & Masyhuri (2011:176) uji 

multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

menggunakan model regresi terjadi adanya korelasi antra variabel 

independen (X), dalam penelitian ini variabel independen yaitu 

corporate governance, kinerja keuangan, nilai perusahaan. Jika 

dalam pengujian hasilnya terjadi korelasi maka dinamakan 

problem multikolinearitas. Apabila tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen maka, hasil model regresi itu baik. 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:108)uji autokorelasi ini bertujuan 

untuk mengetahui kesalahan pengganggu apakah pada periode t 

dan apakah kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 
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autokorelasi.Untuk mengetahui adanya suatu korelasi adalah dari 

besaran Durbin Watson (DW test), hipotesis yang akan diuji 

adalah;  

H1 = tidak ada autokorelasi (r = 0) 

H2= ada autokorelasi (r ≠ 0 ) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu: 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi 

Positif atau negatif 

Tidak 

No Desicison 

Tolak 

No Desicison 

Tidak ditolak 

0 < d < d1 

d1 < d ≤ du 

4 – d1 < d < 4 

4 – du ≤ d ≤ 4 – d1  

du < d <4 – du  

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

MenurutGhozali (2011:134) uji heterokesdastisitas ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan antara variance dari satu residual ke residual yang 

lainnya. Apabila dalam pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas 

maka model regresi tersebut baik. Grafik plot merupakan suatu 

grafik yang digunakan untuk mendeteksi terjadi atau tidak 

terjadinya heteroskedastisitas. Jika dalam pola tertentu dengan 

titik-titik yang membentuk pola tidak teratur maka mengindikasi 

terjadinya heteroskedastisitas dan apabila membentuk pola yang 
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jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y maka terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:154)uji normalitas ini bertujuan 

untuk menguji apakah dengan model regresi variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal atau tidak seperti uji t dan 

uji f yang memerlukan nilai residual normal. 

3. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan 

maupun parsial maka dilakukan dengan beberapa uji yaitu 

sebagai berikut: 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Gujarat & Porter (2010:97) Koefisien 

Determinasi (R2) merupakan suatu pengujian yang 

digunakan untuk besarnya sumbangan variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y). Apabila semakin besar 

variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen maka nilai dari R2 yaitu 0 dan 1 (0 < R2< 1), 

sebaliknya apabila R2semakin kecil, maka semakin kecil 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen. 
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Sifat dari R2 yaitu: 

1) Besarnya tidak pernah negativ 

2) Batasnya adalah 0 ≤ R2 ≤ 1 

b. Uji Statistik t 

MenurutGhozali (2011:78) uji statistik berfungsi 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) secara 

parsial terhadap variabel dependen (Y). Menurut(Sanusi, 

2011:138), uji t dapat dilakukan dengan cara: 

1) Menentukan Hipotesis 

HA : b1 = 0 (tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat ) 

HA: b2 ≠ 0 (ada pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat) 

2) Membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel yang 

bersedia pada taraf nyata tertentu dengan tingkat 

keyakinan 1%;df = (α/2; n – (k+1)) dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Jika thitung<ttabel, maka HA diterima 

Jika thitung>ttabel, maka HA ditolak 

c. Uji Statistik F 

MenurutSanusi (2011:138)uji statistik F berfungsi 

untuk mengetahui pengaruh variabel independent (X) 
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secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F 

dapat dilakukan dengan cara: 

1) Menentukan Hipotesis 

HA: b1= b2 = b3= 0 (proporsi variasi dalam variabel 

dependen (Y) yang dijelaskan secara simultan 

(bersama-sama) oleh variabel independen tidak 

signifikan) 

HA: minimal satu koefisien dari b1≠ 0 (proporsi variasi 

dalam variabel dependen (Y) yang dijelaskan secara 

simultan (bersama-sama) oleh variabel independen (X) 

signifikan) 

2) Membandingkan nilai thitung dengan ttabel yang 

bersedia pada taraf nyata tertentu dengan tingkat 

keyakinan 1 %;df = (α/2; n – (k + 1)) dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Jika thitung ≤ttabel, maka HA diterima 

Jika thitung ≥ ttabelmaka HA ditolak 

 

 


