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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan paparan latar belakang dan tujuan yang telah dijelaskan maka 

pada penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif (comparative 

research). Penelitian  komparatif (comparative research) adalah bentuk atau 

metode penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel 

(Supriyanto, 2009;117).  Karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan 

antara kinerja keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan indeks SRI-KEHATI 

dengan perusahanan non indeks SRI-KEHATI. 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini catatat peristiwa lalu yang 

dimaksud adalah laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan 

sebagai sumber dari data data yang dibutuhkan. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan 

yang masuk kedalam kategori indeks SRI-KEHATI, yang telah menerbitkan 

laporan keuangannya pada tahun 2015 hingga 2017. Indeks SRI-KEHATI 

merupakan hasil kerjasama antara IDX dengan Yayasan KEHATI (Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia) Jogiyanto(2016:176).  Sedangkan dalam 

pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode  purposive sampling, yaitu 
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populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi  

kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun kriteria dari 

sampel dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang masuk dalam indek SRI-KEHATI Periode laporan 

keuangan tahun 2015 hingga 2017. 

2. Perusahaan yang dalam laporan keuangannya menyajikan data data 

keuangan menggunakan satuan mata uang rupiah 

3. Perusahaan yang memiliki kontrol sampel yang sesuai dengan 

penetapan. 

4. Perusahaan yang dalam satu sub sektor lebih dari 2 (dua) perusahaan. 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian yang akan menguji perbedaan 

kinerja keuangan dengan kinerja pasar antara perusahaan dalam indeks SRI-

KEHATI dengan perusahaan non Indeks SRI-KEHATI sehingga perlu adanya 

kontrol sampel. Kontrol sampel yang ada dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perusahaan dalam satu sub sektor yang sama dengan perusahaan sampel. Untuk 

menyeimbangkan perusahaan sampel dan kontrol sampel maka ada beberapa 

kriteria yang ditetapkan. Berikut adalah kriteria kriteria yang ditetapkan: 

1. Perusahaan yang terpilih sebagai kontrol sampel adalah perusahaan 

dalam sub sektor yang sama dengan sampel penelitian. 

2. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan harus lebih dari 1 (satu) triliun 

rupiah. 
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3. Ukuran perusahaan sama atau relative tinggi dengan perusahan 

sampel. 

4. Perusahaan yang dalam laporan keuangannya menyajikan data data 

keuangan menggunakan satua mata uang rupiah.  
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Berdasarkan kriteria yang sudah dijabarkan, maka perhitungan sampel 

guna penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Observasi 

KRITERIA 2015 2016 2017 TOTAL 

Jumlah Perusahaan 413 413 413 1239 

Perusahaan yang listing lebih dari tahun 

2015 

(65) (65) (65) (195) 

Perusahaan yang menyajikan keuangan 

tidak dalam satuan mata uang rupiah 

(9) (9) (9) (27) 

Perusahaan yang jumlah aset kurang dari 

satu miliar rupiah  

(58) (58) (58) (174) 

Perusahaan yang selama tahun penelitian 

memiliki laba negatif. 

(80) (80) (80) (240) 

Jumlah Observasi 201 201 201 603 

Pembagian per sektor 

Pertanian 4 4 4 12 

Pertambangan 0 0 0 0 

Industri Dasar 2 2 2 6 

Aneka Industri 3 3 3 9 

Barang Konsumsi 13 13 13 39 

Property, Real estate, dan Konstruksi 

Bangunan 

44 44 44 132 

Infrastrustur, Utilitas, dan Trasportasi 2 2 2 6 

Keuangan 120 120 120 360 

Perdagangan, Jasa, dan Investasi 13 13 13 39 

Jumlah Observasi 201 201 201 603 

DATA OUTLAYER 

Pertanian 0 3 0 3 

Pertambangan 0 0 0 0 

Industri Dasar 0 0 0 0 

Aneka Industri 0 2 2 4 

Barang Konsumsi 0 0 0 0 

Property, Real estate, dan Konstruksi 

Bangunan 

18 17 15 50 

Infrastrustur, Utilitas, dan Trasportasi 0 0 0 0 

Keuangan 72 72 74 218 

Perdagangan, Jasa, dan Investasi 3 2 6 11 

Jumlah Observasi 93 96 97 286 
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Sumber : Data yang telah diolah (2019) 

Dalam penelitian ini data yang ada harus dinormalkan. Penormalan data 

bertujuan agar membuang data data dengan nilai ekstrim. Sebelum data dilakukan 

penormalan maka jumlah data pada observasi ini berjumlah 603 perusahaan 

namun setelah dilakkan penormalan maka jumlah data berubah menjadi 286 

perusahaan. Berikut adalah tabel resume data normal : 
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Tabel 3.2  

Resume Data Normal 

 

SEKTOR SAMPEL KONTROL SAMPEL 

Jumlah 

Observasi 

Sebelum 

Normalisasi 

Normalisasi Jumlah 

Observasi 

Setelah 

Normalisasi 

Jumlah 

Observasi 

Sebelum 

Normalisa

si 

Normalisasi Jumlah 

Observasi 

Setelah 

Normalisa

si 

Pertanian 1   1 12 (6) 3 

Pertambanga

n 

0   0 0   0 

Industri 

Dasar 

2 (2) 0 6 (6) 0 

Aneka 

Industri 

1   1 9 (5) 4 

Barang 

Konsumsi 

3 (3) 0 39 (39) 0 

Property, 

Real estate, 

dan 

Konstruksi 

Bangunan 

3 (2) 1 132 (62) 50 

Infrastrustur, 

Utilitas, dan 

Trasportasi 

1 (1) 0 6 (6) 0 

Keuangan 5 (1) 4 360 (142) 218 

Perdagangan, 

Jasa, dan 

Investasi 

2   2 39 (28) 11 

TOTAL  18 (9) 9 603 (317) 286 

 Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui untuk menormalkan data dalam 

penelitian, maka data ekstrem yang harus dibuang sebanyak 9 perusahaan dalam 

perusahaan sampel dan 317 perusahaan dalam kontrol sampel. 
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3.3 Ruang Lingkup Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam kategori indek 

SRI-KEHATI periode laporan keuangan 2015 hingga 2017. Alasan pemilihan 

obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah masuk dalam kategori 

indeks SRI-KEHATI  adalah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang 

baik dan memiliki keberlanjutan usaha yang dipraktekan dengan kesadarana akan 

tanggung jawab sosial baik kepada pemangku kepentingan ataupun kepada 

lingkungan sekitar.  Hal tersebut selaras dengan tujuan dari penelitian ini yaitu 

ingin mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dan 

kinerja pasar  antara perusahaan yang memiliki dengan sikap social yang tinggi 

dibuktikan masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan yang 

tidak masuk dalam indeks SRI-KEHATI.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 

Ditinjau dari sumbernya, data dalam penelitian ini termasuk  dalam jenis 

data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang telah diolah terlebih 

dahulu dan merupakan data yang telah dipublikasikan melalui lembaga resmi. 

Sedangkan jika ditinjau dari waktu pengumpulan data, data dalam penelitian ini 

masuk dalam jenis data polling , dimana merupakan data gabungan dari data time 

series. 

Sumber data dari penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dimana 
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seluruh informasi data yang dibutuhkan terdapat dalam laporan tahunan 

perusahaan (annual report ) . 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan cara observasi nonperilaku  

yang dilakukan dengan cara analisis catatan (record analysis) dalam analisis 

catatan ini merupakan pengumpulan data baik melalui catatan data atau catatan 

historis. 

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.6.1 Net Profit Margin (NPM) 

 

Net Profit Margin atau NPM adalah rasio yang menggambarkan laba bersih 

perusahaan yang dihasilkan dari penjualan, dimana laba bersih tersebut telah 

dikurangi oleh beban beban dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Net 

Profit Margin (NPM) dapat dirumuskan dengan (Hantono,2018;11) : 

Net Profit Margin (NPM) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

3.6.2 Return on Asset (ROA) 

 

Return on asset (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih 

perusahaan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Hernanto 

(2014) Return on asset (ROA) dapat dirumaskan dengan : 

Return on asset (ROA)= 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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3.6.3 Return on Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh 

pemilik bisnis atas modal yang telah ditanamkan. Besarnya nilai Return On Equity 

(ROE) dapat dihitung menggunakan (Hantono,2018:12) 

Return on equity (ROE)= 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

3.6.4 Kinerja Pasar (PER) 

Price Earning Ratio atau PER adalah  rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar tingkat pertumbuhan dari perusahaan untuk waktu 

kedepannya yang dapat dilihat dari laba saham perusahaan. PER juga dapat 

diartikan sebagai perbandingan antara harga saham dengan laba per lembar saham 

yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya nilai price earning ratio (PER) 

dapat dihitung menggunakan rumus (Hanafi, Mamduh M, dan Abdul Halim. 

2009;85) : 

Price Earning Ratio (PER)= 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

Dalam penelitian ini data laba per lembar saham atau EPS didapat dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan, sedangkan untuk harga pasar saham yang 

digunakan adalah harga penutupan di masing masing  tahun. 
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3.7 Alat Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic 

deskriptif. Menurut Murniati, dkk (2013:13) statistic deskriptif adalah alat yang 

digunakan untuk menggambarkan data dari penelitian yang meliputi rata rata, 

standar deviasi, varian, maksimum, minimu,sum, range, melalui data data tersebut 

dapat mempermudahkan peneliti dalam mengetahui hubungan antar variabel 

variabel tersebut. 

3.7.2 Analisis Statistik 

Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji statistik 

independent sample t-test. Uji statistik independent sample t-test merupakan 

bagian dari statistik inferensial paramatik (uji beda) (Ghozali,2009;89). Pemilihan  

alat uji statistik ini dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti akan menguji 2 (dua) 

sampel yang berbeda, dan tidak terdapat hubungan diantara kedua sampel 

tersebut. 

3.7.3 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t. Uji t dilakukan  

dengan cara melihat nilai t hitung dan nilai probabilitas (ρ). Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah (Ghozali,2009;89) : 
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a. Ho ditolak dan Ha diterima, apabila (ρ) ≤ 0,05. Artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, apabila (ρ) > 0,05. Artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

 


