
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

 

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah BUMN sektor konstruksi dan 

sampel penelitian ini adalah PT Waskita Karya Tbk. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling, 

yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan 

atau masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2001) menyatakan bahwa purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

alasan pemilihan metode ini dikarenakan metode ini mewakili sampel dan dipilih 

atas dasar keseuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang 

dilakukan. Objek penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbandingan 

kinerja keuangan PT Waskita Karya Tbk 3 tahun sebelum dan  3 tahun sesudah go 

public selama periode 2009-2014.  

 

3.2 Desain Penelitian  

 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah diolah dan 

disajikan melalui berbagai media seperti buku, jurnal, majalah dan sumber lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. 

Sumber data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan peusahaan yang telah di audit.  

 

Laporan keuangan diperoleh dari berbagai prospektus penawaran dan laporan 

keuangan per triwulan untuk dua tahun secara berturut-turut setelah IPO. Dimulai 

dari penentuan nilai masing-masing variabel rasio keuangan berdasarkan laporan 

keuangan per bulan Desember perusahaan BUMN yang  go public setelah IPO. 

Nilai variabel yang diperoleh melalui rumus rasio keuangan untuk setiap tahun. 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian yang digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat kinerja 

BUMN dalam penelitian ini antara lain : 

 

A. Rasio Profitabilitas  

Menurut Harahap (2009), rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan sebagainya. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah:  

Return on Equity (ROE)  

Merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dari modal sendiri 

yang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang 

sahamnya. 
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B. Rasio Leverage  

Menurut Harahap (2009), rasio leverage merupakan rasio yang mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Rasio leverage yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Debt Equity Ratio (DER) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio 

ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termauk utang 

lancar dengan seluruh equitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2010). 

 

 

C. Rasio Likuiditas  

Menurut Harahap (2009), rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio 

likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Current Ratio  

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat menutupi kewajiban 

lancar. Semakin besar hasil perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek. 
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D. Rasio Efisiensi  

Efisiensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terkait penggunaan 

aset yang dimiliki perusahaan guna mendukung aktivitas penjualan. Menurut 

Tampubolon (2005), rasio efisiensi dipergunakan untuk mengukur seberapa 

efisien korporasi dalam menggunakan aktivanya. Rasio efisiensi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Total Asset Turnover 

Rasio ini    mengukur perputaran semua aset     yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Harahap (2009), semakin besar rasio ini semakin baik karena 

perusahaan tersebut dianggap efektif dalam mengelola asetnya.  

 

 

E. Rasio Pasar 

Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang nghubungkan harga saham 

dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk 

mengenai apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja perusahaan di masa lalu 

serta prospek di masa mendatang (Moeljadi, 2006). Rasio pasar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Earning Per Share (EPS)  merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar 

saham (Tjipto dkk, 2001). 

 



29 
 

Rumus Earning Per Share  

 

 

Dari rasio-rasio yang digunakan tersebut, penulis dapat membandingkan kinerja 

keuangan BUMN sebelum dan sesudah go public. Rangkuman operasional 

variabel disajikan dalam Tabel 3. berikut : 

 

Tabel  3. Rangkuman Operasional Variabel 

Variabel-variabel Defenisi Skala 

Profitabilitas Return on Equity (ROE) Untuk mengukur 

pengembalian atas 

saham ekuitas dan 

saham biasa/ investasi 

pemegang saham 

Rasio 

Leverage Deb tto Equity Ratio 

(DER) 

Untuk     mengukur 

seberapa     besar 

kemampuan perusahaan    

untuk memenuhi  

seluruh hutang-

hutangnya 

Rasio 

Likuiditas Current Ratio Untuk mengukur 

kesanggupan memenuhi 

kewajiban jangka 

pendek 

Rasio 

Efisiensi 

 

Total Asset Turnover Untuk     mengukur 

perputaran semua aset     

yang dimiliki 

perusahaan 

Rasio 

Pasar Earning Per Share Untuk mengukur 

berapa besar 

keuntungan(return) yang 

diperoleh investor atau 

pemegang saham 

per lembar saham 

Rasio 
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3.4 Metode Penyajian Data  

 

Langkah awal yang digunakan dalam penelitian ini sebagai metode penyajian data 

adalah dengan mengumpulkan laporan per triwulan yang dikeluarkan oleh PT 

Waskita Karya Tbk yang telah disebutkan sebelumnya pada sub bab diatas 

sebagai objek penelitian. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan 

perhitungan rasio-rasio (rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas, pasar 

dan efisensi) untuk mengetahui kinerja keuangan. Hasil perhitungan rasio-rasio 

yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif guna 

mendeskripsikan rasio-rasio keuangan BUMN baik sebelum dan sesudah go 

public.  

 

3.5 Metode Analisis Data  

 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

Paired Sample T Test dengan menggunakan model analisis dengan bantuan 

software Statistical Product and Solutions Service (SPSS) versi 20. Langkah-

langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan 

kinerja perusahaan sebelum dan sesudah go public.  

 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan rasio-rasio 

keuangan BUMN baik sebelum dan sesudah go public. Dengan analisis ini 

diharapkan dapat dapat diperoleh informasi apakah terdapat perbedaan yang nyata 

pada kinerja keuangan BUMN antara sebelum dan setelah go public. 
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Pengukuran dalam analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mean atau nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar 

devisiasi. 

 

3.5.2 Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitatas dalam penelitian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana 

dan tidak menimbulkan perbedaan presepsi diantara satu pengamat dengan 

pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalis dengan menggunakan 

grafik. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. 

Menurut Santoso (2003) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan 

berdasarkan probabilitas, yaitu : 

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari sampel adalah normal 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari sampel adalah tidak 

normal 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitin ini adalah 

Paired Sample T-Test.  

 

3.5.3.1 Uji Paired Sample T-Test 

Uji Paired Sample T-Test merupakan uji untuk menganalisis hasil-hasil 

pengamatan yang berpasangan dari dua data. Apakah berbeda atau tidak dengan 

syarat data yang diolah haruslah berdistribusi dengan normal. 
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Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis pertama : 

H01        :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rasio profitabilitas (ROE)  

sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Ha1            :  Ada perbedaan yang signifikan antara rasio profitabilitas (ROE) 

sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Hipotesis kedua : 

H01        :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rasio Leverage (DER)  

sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Ha1            :  Ada perbedaan yang signifikan antara rasio Leverage (DER)  sebelum 

dan setelah go public, dengan p<0,05  

Hipotesis ketiga : 

H01        :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rasio Likuiditas (Current 

ratio)  sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Ha1            :  Ada perbedaan yang signifikan antara rasio Likuiditas (Current ratio) 

sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Hipotesis keempat : 

H01        :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Rasio Efisiensi (Total 

Assets turnover)  sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Ha1            :  Ada perbedaan yang signifikan antara Rasio Efisiensi (Total Assets 

turnover)sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  

Hipotesis kelima : 

H01        :  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Rasio Pasar (Earning Per 

Share)  sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  
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Ha1            :  Ada perbedaan yang signifikan antara Rasio Pasar (Earning Per Share)  

sebelum dan setelah go public, dengan p<0,05  


