
 
 

BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan  publik yang terdaftar di 

BEI sampai dengan 2016, sedangkan sampel penelitian ini adalah bagian dari 

populasi penelitian di atas yang mengadopsi ESOP. Berdasarkan kriteria 

sampel yang ditetapkan di atas diperoleh 15 sampel perusahaan dari 576 

perusahaan terdaftar di BEI. Populasi pada penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Sampel Penelitian 

No. 

Nama 

Emiten Nama Perusahaan 

1. ASGR Astra Graphia Tbk 

2. BBCA Bank Central Asia Tbk 

3. AALI Astra Agro Lestari Tbk 

4. ASII Astra Internasional Tbk 

5. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

6. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

7. UNTR United Tractors Tbk 

8. ISAT Indosat Tbk 

9. RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

10. MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 

11. PGAS 

Perusahaan Gas Negara (Persero) 

Tbk 

12. BBRI 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk 

13. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

14. BMTR Global Mediacom Tbk 

15. SKBM Sekar Bumi Tbk 

16. APII PT. Arita Prima Indonesia Tbk 

17. DYNA PT. Dynaplast Tbk 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2016 



 
 

Kriteria dari pemilihan sample menggunakan metode purposive sampling, 

adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan harus memiliki 

data keuangan yang telah di lisitng sejak tahun 2001 hinggan tahun 

2016. 

2. Perusahan yang melakukan pengumuman ESOP/MSOP selama 

periode 2002 hingga 2016. 

3. Perusahaan yang sudah mempublikasikan serta dapat diakses data 

keuangannya secara lengkap melalui Indonesia Capital Marketing 

Dictionary. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sample selama tahun periode tahun 2002 

hingga 2016, perusahaan yang dijadikan sample sebanyak 15 emiten seperti 

yang terlihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2 

Kriteria Penelitian 

NO KRITERIA PEMILIHAN SAMPEL JUMLAH 

1. Emiten Go Public 2001-2016 576 

2.  Perusahaan yang tidak melakukan 

kegiatan ESOP/ MSOP 

559 

3. Emiten yang tidak lengkap laporan 

selama periode tahun 2001 hingga 2016 

(Sekar Bumi Tbk, PT. Arita Prima 

Indonesia Tbk) 

2 

TOTAL 15 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

 



 
 

Tabel 3.3 

Sampel Perusahaan 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang dikumpulkan dari BEI. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber lain selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Sumber data 

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan selama periode 

pengadopsian ESOP oleh ke-15 sampel perusahaan. Teknik pengumpulan 

data merupakan bentuk usaha untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu 

mengumpulkan data dengan jurnal-jurnal serta melihat dan mengambil data-

No. Tanggal Pengumuman Nama Emiten ESOP / MSOP

1 27/06/2002 ASGR ESOP / MSOP

2 04/08/2003 BBCA ESOP / MSOP

3 18/05/2004 AALI ESOP / MSOP

4 18/05/2004 ASII ESOP / MSOP

5 24/05/2004 INDF ESOP

6 08/07/2004 DYNA ESOP

7 04/10/2004 BNGA ESOP / MSOP

8 14/07/2005 UNTR ESOP

9 01/08/2006 ISAT ESOP

10 06/10/2006 RALS ESOP / MSOP

11 22/02/2007 MASA ESOP

12 14/04/2007 PGAS MSOP

13 30/08/2007 BBRI ESOP / MSOP

14 04/09/2007 BMRI MSOP

15 29/10/2007 BMTR ESOP 



 
 

data yang didapat dari laporan keuangan. Tanggal pengumuman ESOP hasil 

RUPS diperoleh dari website idx.co.id.  

 

3.3  Metode Analisis Data 

Untuk analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis statistik non-parametik, karena tidak 

memerlukan asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji analisis ini 

tepat digunakan untuk data yang berskala nominal atau ordinal karena 

umumnya data tersebut tidak menyebar normal. Serta dari segi jumlah data, 

data statistik non-parametik cocok digunakan untuk data berjumlah kecil 

(n<30). 

Penelitian ini akan mengumpulkan data berupa rasio keuangan, yang 

terdiri dari Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS); rasio 

kinerja pasar dari perusahaan, yang terdiri dari Price to Book Value 

(PBV),Price to Earning Ratio (PER); dan rasio kinerja dividen, berupa 

Dividend Payout Ratio(DPR). 

Data sekunder berupa rasio-rasio tersebut di atas akan 

didokumentasikan dari situs idx.co.id. Rasio-rasio yang dikumpulkan adalah 

yang dilaporkan satu tahun sebelum mengadopsi ESOP dan dua tahun 

setelah mengadopsi ESOP. Perbandingan kinerja keuangan yang akan 

dilakukan akan mengikuti tahapan berikut: (1) Membandingkan kinerja 

keuangan perusahaan satu tahun sebelum dan satu tahun  sesudah 



 
 

pengadopsian ESOP; (2) Membandingkan kinerja keuangan perusahaan satu 

tahun sebelum dengan dua tahun sesudah  pengadopsian ESOP; (3) 

Membandingkan kinerja keuangan perusahaan satu tahun setelah 

pengadopsian ESOP dengan dua tahun setelah pengadopsian ESOP; (4) 

Melakukan uji beda rata-rata Non-Parametik; (5) Melakukan inferensi untuk 

menguji hasil uji.  

Mengingat tidak banyak perusahaan publik di BEI yang mengadopsi 

ESOP maka inferensi atas hipotesis yang dibangun untuk penelitian ini akan 

menggunakan uji beda dua rata-rata non-parametrik yang tidak 

mensyaratkan normalitas distribusi data (Siegel, 1985). Terdapat tiga 

kategori untuk uji beda rata-rata Non Parametik: (a) Uji untuk sampel yang 

dibandingkan dengan distribusi tertentu; (b) Uji untuk dua  atau lebih grup 

independen; (c) Uji variabel berpasangan atau berhubungan. Dari ketiga 

jenis uji beda rata-rata tersebut, yang paling memenuhi syarat untuk 

penelitian ini adalah uji variabel berhubungan, yaitu untuk membandingkan 

dua variabel untuk masing-masing subyek. Uji beda dua variabel 

berpasangan yang akan digunakan adalah uji yang merupakan versi non-

parametik uji t berpasangan atau dependen. Kelompok uji ini meliputi uji 

Tanda (Sign) Wilcoxon. 

Sedangkan analisis data akan dilakukan terhadap data-data yang 

tersedia untuk masing-masing rasio, sehingga apabila ada pasangan ( misal : 

pasangan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah ESOP, pasangan satu 

tahun sebelum dan dua tahun sesudah ESOP,  pasangan satu tahun sesudah 



 
 

dan dua tahun sesudah ESOP) yang kurang lengkap akan dihilangkan secara 

keseluruhan atau dilakukannya listwise. 

3.3.1 Pengujian Hipotesis 

Uji Wilcoxson Signed Rank Test untuk menguji signifikasi konstanta 

dari setiap variabel independent. 

3.3.2 Merumuskan Hipotesis 

Uji Wilcoxson Signed Rank membandingkan dengan peringkat seperti 

pengamatan pada periode yang berbeda. Apabila terdapat perbedaan bearti 

pengamatan sesudahnya memiliki hasil lebih besar dari pada sebelumnya. 

Namun apabila tidak terdapat perbedaan maka pengamatan sesudahnya 

memiliki hasil lebih kecil daripada pengamatan sebelumnya. Sedangkan Ties 

bearti tidak terdapat perubahan pada tahun pengamatan sebelum dengan 

sesudahnya. 

      Tidak terdapat perbedaan pada kinerja keuangan terhadap  

perusahaan-perusahaan terbuka di BEI (Employee Stock Option  

Plan). 

     Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan terhadap perusahaan-

perusahaan terbuka di BEI sebelum dan sesudah pengadopsian 

ESOP (Employee Stock Option Plan). 

    Tidak terdapat perbedaan pada kinerja pasar terhadap perusahaan-

perusahaan terbuka di BEI (Employee Stock Option Plan). 



 
 

    Terdapat perbedaan pada kinerja pasar pada perusahaan-

perusahaan terbuka di BEI sebelum dan sesudah pengadopsian 

ESOP (Employee Stock Option Plan). 

3.3.3 Menentukan tingkat signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% (0,05) 

 

3.3.4 Pengambilan Keputusan 

1. Jika nilai        > 0,05 maka     diterima dan (    ditolak) 

2. Jika nilai        < 0,05 maka    ditolak dan     ditolak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




