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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lokasi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 

Tbk yaitu salah satu perbankan yang telah diakuisisi oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2011 yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rentang 

waktu empat tahun sebelum akuisisi yaitu tahun 2007-2010 dan empat tahun 

sesudah akuisisi yaitu pada tahun 2012-2015. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2010: 8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpotivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengenai analisis Dupont 

System dan Economic Value Added (EVA) untuk mengetahui kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah dilakukannya akuisisi pada PT Bank Rakyat 

Indonesia Agroniaga Tbk. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sunyoto (2013: 21) data sekunder adalah data yang bersumber dari 

catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan 

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan 

menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) ataupun sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal melalui orang 

lain ataupun dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari website www.ojk.go.id, www.briagro.coid, www.idx.co.id, dan 

sumber lainnya yang terkait mengenai penelitian ini seperti buku-buku, jurnal 

dan internet. 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi atau informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dan dalam 

bentuk lainnya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencatat data-data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai 

dengan keperluan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini 

peneliti menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan  

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk periode empat tahun sebelum dan 

empat tahun sesudah melakukan akusisi yang telah disusun dan diunggah di 

situs Otoritas Jasa Keuangan. 

 

http://www.ojk.go.id/
http://www.briagro.coid/
http://www.idx.co.id/
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan berbagai literatur, jurnal, peraturan, standar 

dan perundang-undangan serta dan bahan tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan perolehan data yang 

dipergunakan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data 

statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan 

hal lainnya yang berkait dengan penelitian. Kelebihan teknik 

dokumentasi dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, 

serta hemat biaya dan tenaga (Hikmat. 2014: 83). 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Variabel peneliatian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 

2015: 3). 

Dalam penelitian ini variabel yang ditetapkan yaitu: 

a. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono. 2015: 4). Dalam 

penelitian ini variabel terikat (Y) adalah Kinerja Keuangan yang diukur 
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berdasarkan perbedaan nilai Dupont System dan Economic Value Added 

(EVA) sebelum dan sesudah akuisisi. 

b. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono. 

2015: 4). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah 

Dupont System dan Economic Value Added (EVA). Dimana nilai Dupont 

menjadi X1 yang dihitung berdasarkan nilai Profit Margin dikali nilai 

perputaran aktiva. Sedangkan nilai Economic Value Added (EVA) yang 

menjadi X2 dihitung berdasarkan Net Operating Profit After Tax 

(NOPAT) dikurangi dengan biaya kapital.  

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang operasional variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Operasional Rumus 

1. Y 

(Kinerja 

Keuangan) 

Kinerja keuangan adalah 

prestasi yang dapat 

dicapai oleh perusahaan 

dibidang keuangan dalam 

suatu periode tertentu 

yang mencerminkan 

tingkat kesehatan 

perusahaan 

Dupont dan EVA 

2. X1 

(Dupont) 

Suatu metode yang 

digunakan untuk 

menganalisis 

profitabilitas perusahaan 

dan tingkat pengembalian 

ekuitas. 

ROE = ROA x Leverage  
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3. X2 

(EVA) 

Economic Value Added 

(EVA) adalah metode 

manajemen keuangan 

untuk mengukur laba 

ekonomi dalam suatu 

perusahaan yang 

menyatakan bahwa 

kesejahteraan hanya 

dapat tercipta manakala 

perusahaan mampu 

memenuhi semua biaya 

operasi dan biaya modal. 

EVA = NOPAT – Biaya 

Kapital 

     Sumber: Data Olahan (2016) 

3.6 Metode Analisis Data  

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pengujian statistik 

deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono. 2015: 77). 

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu berupa Uji Beda yang mana 

menguji harga-harga statistik, mean dan proporsi dari satu atau dua sampel yang 

diteliti. Digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

dilihat dari tabel, grafik ataupun perhitungan rata-rata selama periode penelitian 

(Sunyoto. 2013:29). Namun sebelumnya dilakukan uji normalitas untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. 

3.7 Uji Normalitas 

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu data dipastikan terdistribusi 

normal dengan melalui uji normalitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas 
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terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka 

digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonprametrik (Siregar, 

2014: 153). 

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu One 

Sample Kolmogorov-Smirnov. Pada metode ini, jika signifikasinya kurang 

dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistibusi normal. Tetapi jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal 

(Priyatno, 39: 2012). 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji T 

Sampel Berpasangan terhadap analisis Dupont System dan Economic Value 

Added (EVA) yang telah dihitung sebelumnya. 

Uji t sampel berpasangan atau Paired Samples T Test untuk 

membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok. Perhitungan 

dilakukan dengan cara mencari perbedaan antara nilai-nilai dua variabel 

untuk masing-masing kasus dan kemudian mengujinya apakah terdapat 

perbedaan rata-rata diatas nilai nol. Untuk melakukan uji t diperlukan data 

yang berskala interval atau rasio yang dalam SPSS disebut scale. Yang 

dimaksud dengan sampel berpasangan ialah kita menggunakan sampel yang 

sama, tetapi pengujian dilakukan terhadap sampel tersebut dua kali dalam 

waktu yang berbeda atau dengan menggunakan interval waktu tertentu. 
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Pengujian dilakukan dengan memberikan suatu perlakuan khusus (treatment) 

terhadap sampel tersebut (Sarwono, 2009: 134). 

Selanjutnya dengan menggunakan signifikan untuk mengetahui 

perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi apakah ada 

perbedaan atau tidak ada perbedaan. Pengolahan data dalam uji hipotesis ini 

menggunakan program IBM SPSS 16. Tahap-tahap dalam pengujian 

hipotesis ini adalah sebagai berikut :  

1. Menentukan hipotesis 

2. Menentukan Tingkat signifikan, yaitu 5% (α = 0,05)  

3. Menentukan kriteria pengujian yang diambil berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

Jika sig. < 5% (α = 0,05), maka Ho ditolak. 

Jika sig. > 5% (α = 0,05), maka Ho diterima.  

4. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis:  

a. Ketika Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

b. Ketika Ho diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kinerja 

keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

sebelum dan sesudah akuisisi.  


