
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis 

data yang didapatkan oleh peneliti dengan teknik langsung, seperti wawancara, 

observasi dan perhitungan langsung kepada objek penelitian. Adapun jenis data 

sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti 

pengambilan data melalui situs ataupun media massa (Sugiyono, 2011). 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan yang dipublikasikan di situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), situs Kementerian Sumber Daya Mineral Indonesia 

(www.esdm.go.id), referensi laporan penelitian dari perpustakaan online 

Universitas Lampung (www.digilib.unila.ac.id) dan berbagai literatur dari 

perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 

Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian penelitian. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan minyak 

dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel merupakan elemen 

http://www.idx.co.id/
http://www.esdm.go.id/
http://www.digilib.unila.ac.id/
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populasi. Analisis data sampel menghasilkan statistik sampel yang digunakan 

untuk mengestimasi parameter populasinya. 

 

Dalam penelitian ini, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive judgement sampling. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012), dengan 

metode tersebut, peneliti kemungkinan memiliki tujuan atau target tertentu dalam 

memilih sampel secara acak sehingga metode ini tepat digunakan sebab, metode 

ini merupakan metode pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. 

 

Kriteria yang diajukan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Perusahaan minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

menerbitkan laporan keuangan tahunan. 

2. Laporan keuangan tahunan yang dimaksud terdiri atas laporan keuangan yang 

berpedoman pada PSAK 29 (untuk periode 2010 dan 2011) dan laporan 

keuangan yang berbasis IFRS, PSAK 64 (untuk periode tahun 2012, 2013 dan 

2014). Dengan demikian, laporan keuangan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 5 tahun, yaitu 2010-2014. 

3. Perusahaan minyak dan gas yang melakukan eksplorasi sumber daya mineral di 

Indonesia dan merupakan industri hulu dalam pertambangan (dilihat dari 

Annual report perusahaan). 
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Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diperoleh perusahaan yang akan dijadikan 

sampel pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Daftar Perusahaan Minyak dan Gas yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan Menjadi Objek Penelitian 

 

 
No Nama Emiten Ticker Name 

1.  PT Benakat Petroleum Energy Tbk. BIPI 

2.  PT Energi Mega Persada Tbk. ENRG 

3.  PT Elnusa Tbk. ELSA 

4.  PT Medco Energy Internasional Tbk. MEDC 

5.  PT Radiant Utama Interestco Tbk. RUIS 

6.  PT Ratu Prabu Energi Tbk. ARTI 

7.  PT Surya Esa Perkasa Tbk. ESSA 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2012) 

 

 

 

3.3. Variabel Operasional 

 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan terdiri atas tiga macam ukuran, yaitu 

likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas. 

 

3.3.1. Rasio Likuiditas  

 

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Lancar 

(Current Ratio). Rasio lancar digunakan untuk menganalisis kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi hasilnya, 

perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang tinggi untuk membayar utang 

lancarnya.  

 

Sumber : Kasmir (2014) 

 

Total Aset Lancar 

Total Utang Lancar 
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Laba bersih sebelum pajak 

Total Aset 

Laba Setelah Bunga dan Pajak 

Total Ekuitas 

 

3.3.2. Rasio Profitabilitas  

 

1. ROA (Return On Total Asets) 

ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan keseluruhan aset atau 

keseluruhan kekayaan. Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aset.  

 

 

                                        Sumber: Kasmir (2014) 

 

2. ROE (Return on Equity) 

 

ROE menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya. 

 

 

                                         Sumber: Kasmir (2014) 

 

3.3.3. Rasio Aktivitas  

 

Rasio aktivitas menunjukan tingkat aktivitas atau efisiensi penggunaan dana yang 

tertanam pada pos-pos aset dalam neraca perusahaan. 

 

1. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) 

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai 

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa 
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Total Penjualan Bersih 

Modal Kerja bersih 

Total Penjualan 

Total Aset 

 

banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode. 

Dimana, modal kerja bersih merupakan komponen dari aset lancar. 

 

 

                                             Sumber: Kasmir (2014) 

 

2. Perputaran Total Aset (Total Assets Turn Over) 

Perputaran total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran 

semua aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang 

diperoleh dari tiap rupiah aset. 

 

 

                                         Sumber: Kasmir (2014) 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 

Dalam suatu penelitian, jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam 

ketepatan pemilihan statistik alat uji. Analisis data dilakukan dengan cara mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan dengan 

mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011). 
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Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Menghitung besarnya rasio keuangan yang terdiri atas rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas. 

2. Menjelaskan hasil perhitungan rasio dengan statistik deskriptif, metode 

analisis yang menjelaskan informasi data secara umum. 

3. Melakukan uji normalitas data. 

4. Pengujian hipotesis. 

 

3.5. Alat Analisis 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurisya dan Wardoyo (2013) membandingkan 

kinerja perbankan sebelum dan sesudah IFRS menggunakan alat uji beda 

independent sample t test. Pada prinsipnya, tujuan uji independent sample t test 

adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua 

populasi, dengan melihat rata-rata dua sampelnya (Santoso, 2006)  

 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

komparatif seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurisya dan Wardoyo (2013), 

sehingga alat analisis yang digunakan adalah uji beda dengan independent sample 

t test, yaitu dengan menguji perbandingan kinerja keuangan perusahaan minyak 

dan gas yang terdaftar di BEI berdasarkan PSAK 29 dengan PSAK 64. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, data yang digunakan dalam penelitian ini harus 

diuji normalitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui jenis uji beda yang akan 

digunakan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS 

versi 21. 
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1. Uji Normalitas Data 

 

Dalam melakukan kegiatan statistik dibutuhkan pengujian normalitas data. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul dalam 

penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal 

akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias dan dapat menentukan alat uji 

yang sesuai (Santoso, 2007). 

 

Dalam melakukan pengujian normalitas data penelitian ini, digunakan uji statistik 

One Sample Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas One Sample 

Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan 

diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah 

data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan 

normal (Trihendradi, 2011). 

Ketentuan tingkat signifikansi yang digunakan untuk mengambil keputusan 

menurut One Sample Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikansi > dari 0,05 = data terdistribusi secara normal. 

 Jika nilai signifikansi < dari 0,05 = data tidak terdistribusi secara normal. 

 

2. Uji Hipotesis 

 

Kinerja keuangan berdasarkan PSAK 29 tidak berhubungan dengan kinerja 

keuangan berdasarkan PSAK 64 atau dengan kata lain data yang digunakan dalam 

penelitian adalah bebas tidak terikat. Maka, alat uji beda yang tepat digunakan 

adalah uji independent sample t-test. Sebelum melakukan uji independent sample 

t-test, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 
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1. Data yang diuji adalah data kuantitatif (data interval atau rasio). 

2. Data yang diuji harus terdistribusi secara normal. 

3. Data harus sejenis atau homogen. 

 

Jika setelah pengujian normalitas data yang dihasilkan terdistribusi tidak normal 

maka uji beda yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah uji Mann 

Whitney yang terdapat pada menu nonparametric test di SPSS. Uji Mann Whitney 

sama dengan uji independent sample t-test dengan prasyarat yang lebih longgar. 

Kelonggaran tersebut mampu digunakan untuk tipe data ordinal dan tidak 

memerlukan asumsi terdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menetapkan 

apakah nilai variabel tertentu berbeda di antara dua kelompok. 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mempunyai tingkat keyakinan 

(probabilitas) 95% dan signifikan alpha sebesar 5% dengan kriteria yang 

digunakan sebagai berikut: 

 Jika taraf signifikansi (2-tailed) > dari 5% maka Ha ditolak. 

 Jika taraf signifikansi (2-tailed) < dari 5% maka Ha diterima. 

 

Ha ditolak jika taraf signifikansi lebih besar dari 5% karena artinya hasil 

pengujian tersebut sifatnya signifikan sehingga tidak bisa digeneralisasi. 


