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BAB  IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaaan kinerja 

keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan yang tergabung dalam indeks SRI-

KEHATI dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI. Perusahaan perusahaan 

yang masuk dalam kelompok indeks SRI-KEHATI adalah perusahaan perusahaan 

yang telah lolos dalam tiga seleksi, baik dari sisi core bisnis, sisi keunangan atau 

finansial perusahaan, dan dari sisi fundamental perusahaan itu sendiri. 

Fokus dari penelitian ini adalah perbedaan dalam sisi finansial perusahaan. 

ada tiga standar yang ditetapkan untuk menilai aspek finansial dari perusahaan 

perusahaan yang masuk dalam kelompok SRI-KEHATI. yang pertama perusahaan 

yang masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI harus memiliki nilai aset 

minimal satu triliun rupiah, kedua perusahaan harus memiliki nilai price earning 

ratio yang positif, dan yang terakhir perusahaan dalam kelompok SRI-KEHATI 

harus memiliki saham publik minimal 10%. 

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan oleh Net Profit 

Margin, Return on Assets, dan Return on Equity. Net Profit Margin dipilih 

berdasarkan salah satu kriteria dari SRI-KEHATI yaitu nilai PER yang positif. 

Nilai PER yang positif menandakan bahwa perusahaan memiliki laba positif, 

sehingga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan yang masuk dalam kategori 

indeks SRI-KEHATI adalah perusahaan perusahaan yang memiliki laba  positif. 

Selain itu NPM juga merupakan indikator penilaian laba. Laba sendiri merupakan 

tujuan inti dari adanya bisnis.  Alasan dipilihnya Return on Assets (ROA) sebagai 
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salah satu proksi didasarkan pada kriteria kelompok indeks SRI-KEHATI yaitu 

total aset lebih dari satu triliun. Ketika perusahaan telah dinyatakan masuk 

kedalam kelompok SRI-KEHATI tentunya perusahaan tersebut memiliki aset 

lebih dari yang telah ditetapkan sehingga peluang perusahaan untuk menghasilkan 

laba dari total aset yang dimiliki pun juga akan lebih besar. Pemilihan Return on 

Equity sebagai proksi dari penelitian ini didasarkan pada kriteria penilaian 

finansial yang ditetapkan yaitu kepemilikan saham publik lebih dari 10%. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa perusahaan yang tergabung dalam indeks SRI-

KEHATI memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sehingga jumlah 

ekuitas yang dimiliki perusahaan juga meningat sehingga peluang perusahaa 

untuk menghasilkan laba juga akan mening 

Kinerja pasar di proksikan dengan Price Earning Ratio. Alasan pemilihan 

PER sebagai proksi adalah karena salah penilaian aspek finansial dari kelompok 

indeks SRI-KEHATI adalah memiliki PER positif. Selain itu ketika perusahaan 

memiliki kinerja keuangan yang baik tentunya akan berdampak pada kinerja pasar 

perusahaan tersebut. Berdasarkan penjabaran diatas itulah yang mendasari 

pemilihan proksi proksi dalam penelitian ini. 

4.1 Pengelompokan Perusahaan 

Penilaian terhadap perusahaan perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI 

pada dasarnya dilakukan setiap enam bulan sekali dimana pada bulan Mei dan 

November. Pada penelitian ini yang menjadi dasar data sampel adalah periode 

Mei – September pada tahun 2015 hingga 2017.  Perusahaan dalam indeks SRI-

KEHATI berjumlah 25 perusahaan yang mewakili Sembilan sektor yang ada. 
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Tahap awal pengelompokan perusahaan ini dilakukan dengan cara 

menyeleksi perusahaan manakah yang menjadi anggota berturut turut selama 

tahun penelitian dan menyajikan data data keuangannya dalam satuan rupiah. 

Hasil dari penyeleksian tahap awal didapatkan data bahwa hanya terdapat 20 

perusahaan yang menjadi anggota indeks SRI-KEHATI selama tahun 2015 hingga 

2016. Langkah selanjutnya adalah menentukan kontrol sampel perusahaan. 

Dimana jumlah awal kontrol sampel tersebut adalah perusahaan perusahaan yang 

berada dalam satu sub sektor yang sama. Jumlah kontrol sampel dari 9 sektor 

usaha tersebut menghasilkan data 413 perusahaan.  

Dalam penentuan kontrol sampel pun juga terdapat beberapa kriteria 

yang diajukan guna menghasilkan kontrol sampel yang hampir sesuai dengan 

sampel penelitian,diantaranya: jumlah aset lebih dari satu triliun rupiah, 

perusahaan menyajikan data keuangan dalam satuan mata uang rupiah, 

perusahaan dalam kontrol sampel sudah listing sebelum tahun 2015, dan 

perusahaan yang memiliki laba positif selama tahun penelitian.  Hal ini dilakukan  

agar kontrol sampel memiliki kondisi fundamental yang hampir sama dengan 

sampel penelitian. Kondisi seperti ini sering disebut dengan pair matching. 

Sehingga total sampel dan kontrol sampel dalam penelitian ini berjumlah 603 

perusahaan, dengan pembaian 12 perusahaan dalam sektor pertanian, 6 

perusahaan dalam sektor industri dasar, 39 perusahaan dalam industri barang 

konsumsi, 132 perusahaan dalam industri property, real estate, dan konstruksi 

bangunanm 6 perusahaan dalam industri infrastruktut, utilitas, dan transportasi, 
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360 perusahaan dalam industri keuangan, dan 39 perusahaan dalam industri 

perdagangan, jasa, dan investasi. 

Untuk menghasilkan data yang baik, maka diperlukannya penormalan 

data . penormalan ini dilakukan dengan membuang data data yang memiliki angka 

angka ekstrim. Dari proses penormalan tersebut menyebabkan berkurangnya 

jumlah data dalam penelitan ini, dimana sebanyak 317 data yang harus dibuang. 

Sehingga total akhir sampel dari penelitian ini sebanyak 286 perusahaan. yang 

terbagi pada sektor pertanian sebanyak 3 perusahaan, 4 perusahaan dalam sektor 

aneka industri, 50 perusahaan dari sektor property, real estate dan konstruksi 

bangunan, 218 perusahaaan dari sektor keuangan dan 11 perusahaan dari sektor 

perdagangan, jasa dan investasi.  

4.2 Statistik Diskriptif 

Statistik diskriptif adalah gambaran umum mengenai data pnelitian 

mengenai nilai minimum, maksimum, rata rata dan standar deviasi dari sampel 

penelitian ini. Pada saat observasi terdapat 603 perusahaan yang masuk dalam 

kriteria penyempelan, namun untuk menormalkan data maka terdapat 317 data 

dengan angka ekstrim yang harus dibuang, sehingga total sampel berjumlah 286 

perusahaan. 
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Tabel 4.1 

 Hasil Analisis Diskriptif Statistik  

  

INDEKS SRI-KEHATI  NON INDEKS SRI-KEHATI 

MIN MAX MEAN 
STD. 

DEVIASI 
MIN MAX MEAN 

STD. 

DEVIASI 

NPM 0.10 0.50 0.259 0.13519 0.03 0.41 0.124 0.07582 

ROA 0.01 0.22 0.075 0.06512 0.00 0.10 0.0196 0.01886 

ROE 0.10 0.18 0.1520 0.02998 0.02 0.15 0.075 0.03633 

PER 6.33 22.10 14.63 5.39582 5.45 107.1 22.97 18.90938 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2019) 

 

Dari tabel 4.1  dapat diketahui jumlah sampel sebanyak 9 perusahaan, 

dimana dari Sembilan perusahaan tersebut akan di matching kan dengan 286 

perusahaan dalam kontrol sampel. Nilai NPM pada perusahaan indeks SRI-

KEHATI memiliki nilai minimum sebesar 0,10 dan nilai maksimum sebesar 0,50 

sedangkan rata rata besarnya nilai NPM pada perusahaan indeks SRI-KEHATI 

memiliki nilai 0,259 dengan standart deviasi sebesar 0,13519. NPM adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total penjualan yang ada 

dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata rata 

perusahaan yang masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI memiliki laba 

sebesar 0,2588 dari total penjualan.    

Sedangkan NPM pada perusahaan non indeks SRI-KEHATI memiliki nilai 

minimun sebesar  0,03 dan nilai maksimum sebesar 0,41 dengan rata rata 

0,124dan standart deviasi 0,07582. Dapat disimpulkan rata rata perusahaan yang 

tidak masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI memiliki laba sebesar 0,1243 

dari total penjualan yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa rata rata 



 
 

43 
 

nilai NPM pada perusahaaan indeks SRI-KEHATI lebih tinggi dari pada rata rata 

nilai NPM pada perusahaan non indeks SRI-KEHATI. 

ROA atau Return on Asset  yang ada dalam perusahaan indeks SRI-

KEHATI memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum 0,22 

sedangkan rata rata ROA dalam indeks SRI-KEHATI sebesar 0,0753 dengan 

standar deviasinya sebesar 0,06512. ROA merupakan indikator berapa besar laba 

yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari total aset yang dimiliki, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa rata rata perusahaan dalam kelompok indeks 

SRI-KEHATI memiliki kemampuang menghasilkan laba 0,0753 kali dari total 

aset yang dimiliki. 

Dari tabel 4.1 nilai ROA untuk perusahaan non indeks SRI-KEHATI 

memiliki nilai minimal sebesar 0,00 dan nilai maksimal sebesar 0,10. Rata rata 

untuk  perusahaan non indeks SRI-KEHATI memiliki  laba sebesar 0,0196 kali 

dari total aset yang ada dalam perusahaan tersebut. Nilai rata rata ROA pada 

perusahaan non indeks SRI-KEHATI menunjukan nilai yang lebih rendah dari 

pada perusahaan indeks SRI-KEHATI. 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa ROE dalam perusahaan indeks SRI-

KEHATI memiliki  nilai minimal sebesar 0,10 dan nilai maksimum 0,18 . rata rata 

nilai ROE perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI sebesar 0, 1520. Dengan kata 

lain rata rata perusahaan dalam kelompok indeks SRI-KEHATI memiliki laba 

sebesar 0, 1520 kali dari total ekuitas yang dimiliki. Sedangkan ROE pada 

perusahaan non indeks SRI-KEHATI memiliki nilai minimal 0,02 dan nilai 
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maksimal sebesar 0,15 sedangakn rata rata ROE pada perusahaan  non indeks 

SRI-KEHATI memiliki nilai sebesar 0,0746. Kesimpulan yang dapat ditarik 

bahwa rata rata perusahaan indeks SRI-KEHATI dalam penelitian ini yang tidak 

masuk dalam indeks SRI-KEHATI memiliki laba sebesar 0,0746 kali dari total 

ekuitas pada perusahaan tersebut. 

PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per 

lembar saham. Dari tabel 4.1 nilai minimum PER pada perusahaan kelompok 

indeks SRI-KEHATI sebesar 6,33 dan nilai maksimum 22,10. Rata rata nlai PER 

dari kelompok indeks SRI-KEHATI ini sebesar 14.6322 yang artinya rata rata 

harga saham dari kelompok indeks SRI-KEHATI ini sebesar 14.6322 kali lembar 

per saham yang dimiliki. 

Dari tabel 4.1 menunjukan juga nilai PER pada perusahaan non indeks 

SRI-KEHATI dimana nilai minimum sebesar 5,45 dan nilai tertinggi sebesar 

107,11 dengan rata rata sebesar 22,9668. Hal ini menunjukan bahwa rata rata 

harga saham pada perusahaan non indeks SRI-KEHATI sejumlah 22,9668 kali 

dari laba per lembar saham di perusahaan tersebut. 

4.3 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan melihat t hitung dan probabilitas 

dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan alat uji statistik independent 

sample t-test, dan dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya. 
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Tabel 4.2  

Pengujian Hipotesis  

 

 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

  

F Sig. Sig. (2-tailed)   

NPM Equal variances assumed 8.159 .005 .000 

Equal variances not 

assumed 

  
.017 

ROA Equal variances assumed 46.284 .000 .000 

Equal variances not 

assumed 

  
.033 

ROE Equal variances assumed .608 .436 .000 

Equal variances not 

assumed 

  
.000 

PER Equal variances assumed 4.051 .045 .188 

Equal variances not 

assumed 

  
.001 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2019) 

 

Tabel 4.3 adalah hasil olah data menggunakan alat uji statistik independent 

sample t-test. Pada nilai NPM, ROA, dan PER menunjukan dibawah 5%, 

sedangkan ROE menunjukan nilai signifikan diatas 5%. Jika demikian untuk 

NPM, ROA, dan PER  baris yang dinilai adalah  baris equal variances not 

assumed, sedangkan untuk ROE baris yang dilihat adalah baris  equal variances 

assume.  
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Terdapat Perbedaan Net Profit Margin Antara Perusahaan Indeks 

SRI-KEHATI dengan Perusahaan non Indeks SRI-KEHATI  

Tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai Sig(2-tailed) pada NPM bernilai 0,017 

nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai signifikan yang ditetapkan yaitu 5%. Hal 

ini menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu terdapat perbedaan 

nilai NPM antara perusahaan yang masuk kedalam kategori indeks SRI-KEHATI 

dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI. 

Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa didalam penelitian ini rata rata nilai 

NPM perusahaan yang masuk kedalam indeks SRI-KEHATI memiliki nilai yang 

lebih tinggi yaitu 0,2580 sedangkan untuk perusahaan yang tidak masuk dalam 

kategori indeks SRI-KEHATI memiliki nilai rata rata sebesar 0,1243. Perusahaan 

dalam indeks SRI-KEHATI merupakan perusahaan perusahaan yang memiliki 

kinerja dan tata kelola yang baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa seleksi yang 

dilakukan pada tahap seleksi.  

Salah satu penilaian yang dilakukan adalah dari aspek keuangan 

perusahaan dimana perusahaan yang masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI 

adalah perusahaan yang memiliki nilai PER positif.  Secara tidak langsug nilai 

PER menggambarkan laba perusahaan. ketika perusahaan memiliki nilai PER 

yang positif maka laba perusahaan pastinya juga akan positif. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI memiliki kinerja laba 

yang baik. Ketika kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang baik, maka 
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akan berdampak pada rasio NPM, dimana rasio NPM ini merupkan gambaran dari 

kinerja laba perusahaan. 

4.4.2 Terdapat Perbedaan Return on Asset Antara Perusahaan Indeks SRI-

KEHATI dengan Perusahaan non Indeks SRI-KEHATI  

Nilai Sig(2-tailed) yang dimiliki oleh ROA menunjukan hasil 0,033 Nilai 

tersebut kurang dari nilai signifikansi yaitu 5% dengan demikian maka hipotesis 

yang diajukan diterima, bahwa terdapat perbedaan ROA antara perusahaan dalam 

indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan non indeks SRI-KEHATI 

Terdapat tiga kriteria finansial yang disyaratkan untuk perusahaan 

perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI. dimana salah satu syarat 

tersebut adalah perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI adalah 

perusahaan perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari satu triliun. ROA 

adalah indikator seberapa besar laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari 

total aset yang dimiliki. Ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka 

peluang perusahaan untuk memanfaatkan aset aset yang dimiliki juga lebih tinggi.  

Dari tabel 4.1 dapat membuktikan ketika perusahaaan dalam indeks SRI-

KEHATI memiliki kinerja laba yang lebih tinggi maka kinerja ROA yang dimiliki 

oleh perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI juga lebih tinggi dari perusahaan 

perusahaan yang tidak masuk dalam kategori indeks SRI-KEHATI. 

4.4.3 Terdapat Perbedaan Return on Equity Antara Perusahaan Indeks 

SRI-KEHATI dengan Perusahaan non Indeks SRI-KEHATI  

Hasil tabel analisis statistic menunjukan bahwa nilai Sig(2-tailed) pada 

ROE menunjukan angka 0,000. Nilai tersebut menjelaskan bahwa hipotesis yang 
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diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu nilai ROE yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI berbeda dengan nilai ROE yang dimiliki 

perusahaan non indeks SRI-KEHATI. 

ROE adalah cerminan seberapa besar laba yang dimiliki perusahaan dari 

total ekuitasnya. Proksi ROE hampir memiliki kriteria yang sama dengan proksi 

ROA. Ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, maka akan 

berdampak pula pada besarnya nilai rasio ROE.  Melihat tabel 4.1 didapatkan data 

bahwa rata rata perusahaan dalam kategori indeks SRI-KEHATI memiliki rata 

rata ROE 0,1520 dimana rata rata tersebut lebih tinggi dari pada perusahaan non 

indeks SRI-KEHATI yang memiliki rata rata sebesar 0,0746. Salah satu penyebab 

unggulnya nilai rata rata dari perusahaan indeks SRI-KEHATI adalah perusahaan 

dalam indeks SRI-KEHATI memiliki kinerja laba yang tinggi sehingga akan 

memunculkan peluang perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar dari total 

ekuitas yang dimiliki. 

4.4.4 Terdapat Perbedaan Price Earning Ratio Antara Perusahaan Indeks 

SRI-KEHATI dengan Perusahaan non Indeks SRI-KEHATI  

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai Sig(2-tailed) pada PER 

memiliki nilai 0,001 dengan kata lain nilai tersebut lebih rendah dari nilai 

signifikan yaitu 0,05 yang artinya bahwa hipotesis yang diajukan diterima.  

Perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI memiliki salah satu kriteria 

penilaian yaitu perusahaan yang memiliki nilai PER positif dan saham public 

lebih dari 10% . Hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam indeks SRI-

KEHATI memiliki tingkat kepercayaan dimata masyarakat. Selain itu masyarakat 
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juga lebih memilih perusahaan yang berkelanjutan dan kepedulian sosial yang 

tinggi terhadap lingkungan sekitar. Kedua hal tersebut juga merupakan tujuan dari 

dibentuknya indeks SRI-KEHATI. sehingga pastinya perusahaan yang masuk 

dalam kategori indeks SRI-KEHATI memiliki kedua kriteria tersebut sehingga 

masyarakat tertarik dalam menanamkan dana yang dimiliki. 

Tak hanya itu perbedaan nilai PER ini juga cerminan dari laba perusaha, 

dalam penelitian ini rata rata kinerja laba pada perusahaan indeks SRI-KEHATI 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak masuk dalam 

kategori indeks SRI-KEHATI. 

 

 

 

  


