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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang

akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari

populasi. (Priyatno Duwi, 2008).

Mengumpulkan data, dilakukan secara purposive sampling. Purposive

sampling, artinya bahwa populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini

adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang

dikehendaki penelitian (Indrianto dan Bambang, 2002 : 131), sehingga relevan

dengan tujuan penelitian.

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang

diperlukan bagi penelitiannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan Bank dan

Asuransi yang terdaftar di BEI. Karena banyaknya populasi yang terdaftar di BEI,

maka dalam penelitian ini diambil beberapa perusahaan untuk masing - masing

kelompok sebagai sampel penelitian. Pegambilan sampel ini dilakukan dengan

teknik purposive sampling yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria - kriteria

tertentu, diantaranya :
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1. Frekuensi terbesar, yaitu perusahaan-perusahaan dalam kelompok bank

maupun asuransi yang aktif melakukan transaksi di bursa.

2. Tingkat kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar, yaitu

perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok bank maupun

asuransi yang mampu menyerap modal besar dalam perdagangan di

bursa.

3. Kecukupan data, yaitu perusahaan-perusahaan yang mempunyai data

yang cukup untuk keperluan analisa.

Berdasarkan pada kriteria ini, jumlah perusahaan Perbankan yang terdaftar

di BEI dan konsisten ada selama periode penelitian (tahun 2010 sampai dengan

2012) sebanyak 31 perusahaan. Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI dan

konsisten ada selama periode penelitian (tahun 2010 sampai dengan 2012)

sebanyak 17 perusahaan. Jadi sampel yang dipilih terdapat 20 perusahaan bank

dan asuransi yang mempunyai kapitalisasi terbesar, frekuensi tertinggi dan

kecukupan data.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni

sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara

(Indriantoro dan Bambang, 2006 : 65). Sebagai suatu penelitian empiris maka data

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan penelitian-

penelitian terdahulu.
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Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

sekunder. Data ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD),

terdiri dari catatan atas  laporan keuangan yang dipublikasikan pada tahun 2010

sampai 2012.

Dari 20 sampel penelitian yakni 10 perusahaan Bank dan 10 perusahaan

Asuransi yang terdaftar di BEI, dengan kriteria kapitalisasi terbesar, frekuensi

tertinggi dan kecukupan data terlihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel III.1
Sampel Penelitian Perusahaan Bank dan Asuransi

NO Industri Perbankan NO Industri  Asuransi
1 Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk
1 Asuransi Bina Dana arta Tbk

2 Bank Mandiri (Persero) Tbk 2 Asuransi Harta Aman Pratama
Tbk

3 CIMB Securities Indonesia 3 Asuransi Multi Artha Guna Tbk
4 Bank Negara Indonesia

Securities Tbk
4 Asuransi Bintang Tbk

5 Bank Central Asia Tbk 5 Asuransi Dayin Mitra Tbk
6 Bank Danamon Tbk 6 Asuransi Jasa Tania Tbk
7 Bank Permata Tbk 7 Asuransi Ramayana Tbk
8 Bank Intenasional Indonesia Tbk 8 Panin Insurance Tbk
9 Bank PAN Indonesia Tbk 9 Lippo General Insurance Tbk
10 Bank Bukopin Tbk 10 Maskapai reasuransi Indonesia

Tbk
Sumber : BEI

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

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

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

penelitian untuk dipelajari atau ditarik kesimpulan (Sugiyatno). Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas Ekonomi atau sering disamakan dengan Return On Asset

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba

usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Merupakan

perbandingan antara laba bersih sebelum pajak (EBIT) terhadap total asset. Hal

ini mengindikasikan seberapa besar kemampuan asset yang dimiliki untuk

menghasilkan tingkat pengembalian atau laba.

ROA = Laba Sebelum Pajak x 100%
Total Aset

2. Net Profit Margin

Net Profit Margin atau Margin Laba Bersih merupakan keuntungan

penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini

menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak (EAT) dengan laba

operasional (operating income).

NPM = Laba Bersih x 100%
Pendapatan Operasional

3. Return On Equity

Return On Equity mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan modal sendiri. Return On Equity yang lebih besar

menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, karena menunjukkan kemampuan

perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan dengan modal

sendiri. Rumus untuk menghitung ROE adalah :

ROE = Laba Setelah Pajak x 100%
Total Ekuitas
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4. Debt to Asset Ratio

Debt to Aset Ratio adalah perbandingan jumlah hutang dengan

keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan yang mengukur persentase

penggunaan dana yang berasal dari kreditur dibanding keseluruhan aset.

DAR = Total kewajiban x 100%
Total aktiva

5. Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan jumlah hutang dengan modal

sendiri yang mengukur persentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur

dibanding modal sendiri. Apabila diterapkan pada industri atau subsektor yang

sama, Debt to Equity Ratio yang lebih besar menunjukkan kinerja keuangan yang

lebih buruk karena menunjukkan ketergantungan yang lebih besar dalam

penggunaan utang terhadap modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

DER = Total kewajiban
Ekuitas

6. Earning Per Share

Earnings Per Share menunjukkan bagian dari laba perusahaan yang

tersedia untuk setiap lembar saham. Earning Per Share yang lebih besar

menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, karena bagian yang lebih besar

dari laba perusahaan yang tersedia untuk setiap lembar saham.

EPS =             Laba bersih
Jumlah lembar saham beredar
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7. Loan to Deposite Ratio

Loan to Deposit Ratio rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu

bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap

dana pihak ketiga.

LDR = Jumlah kredit yang diberikan x 100%
Dana pihak ketiga

8. Beban Operasi / Pendapatan Operasi

Beban Operasi / Pendapatan Operasi (Operating Expense to Operating

Income) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan

operasional.

BOPO = Beban Operasional x 100%
Pendapatan Operasional

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini merupakan studi empiris (empirical study) yaitu studi

tentang fakta atau data yang nyata yang dikumpulkan dan di uji secara sistematis.

Statistik deskriptif memberikan gambaran deskriptif sesuatu yang dilihat dari

kriteria nilai rata-rata (mean). Standar deviasi, varian, maksimum, rum range,

kuertosis dan skewness (Imam Ghozali, 2006).

2. Uji Normalitas Data

Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data
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berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode

parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari

distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel

sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan

adalah statistik nonparametrik. Dalam penelitian ini akan digunakan uji One

Sample Kolmogorov-smirnov karena uji ini dapat secara langsung menyimpulkan

apakah data yang ada terdistribusi normal secara statistik atau tidak dengan

menggunakan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika

signifikan lebih berdasar dari 5% atau 0,05.

Jika model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, menurut Ghozali

(2006), hal ini bisa diatasi dengan melakukan tranformasi logaritma (me-LN-kan).

Tujuan dari transformasi data ini adalah untuk memperoleh kesimetrisan dan

menstabilkan sebaran data agar menyebar disekitar garis normal. Apabila sudah

memenuhi asumsi normalitas, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan

normalitas bisa terpenuhi. Dengan demikian pengujian statistik berupa uji t dapat

dilakukan pada penelitian ini untuk menguji hipotesis.

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Dua Sampel Tidak Berhubungan (uji t-Test)

Uji hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah independent

sample t Test. Alasan pemilihan alat uji ini karena t Test merupakan suatu uji dari

keseimbangan dua distribusi populasi. Uji t Test ini digunakan unuk mengetahui
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apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel yang diteliti. Data yang

digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Menurut Singgih (2004) syarat penggunaan t Test yaitu :

a. Data berjenis interval dan rasio

b. Jumlah sampel 2

c. Hubungan antar sampel harus bebas

Uji beda t Test  dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara

dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau

secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut :

t = Rata - rata sampel pertama – Rata - rata sampel kedua
Standar error perbedaan rata - rata kedua sampel

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal.

Jadi tujuan uji t-test beda adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak

berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai

rata-rata yang sama  ataukah tidak sama secara signifikan.(Ghozali, 2006 : 55).

Pengujian hipotesis diambil berdasarkan probabilitas (Pratisto, 2004)

dengan cara :

Jika probabilitas > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity

(ROE), Debt to Assets Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per

Share (EPS), Loan to Deposite Ratio (LDR) dan Beban Operasi Pendapatan

Operasi (BOPO) perusahaan perbankan dan asuransi.

Jika probabilitas < 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara

Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE),
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Debt to Assets Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share

(EPS), Loan to Deposite Ratio (LDR) dan Beban Operasi Pendapatan Operasi

(BOPO) perusahaan perbankan dan asuransi.


