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BAB III 

 METEDOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan konstruksi milik 

pemerintah (BUMN) dan perusahaan konstruksi milik swasta yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Alasan pemilihan populasi tersebut 

karena industri konstruksi  menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, 

seiring dengan berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan 

oleh pemerintah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan 

sampel, peneliti mempunyai kriteria khusus yaitu : 

1. Perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN) dan perusahaan 

konstruksi milik swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2015-2017 

2. Perusahaan konstruksi yang mempublikasikan laporan keuangannya 

melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id 

periode 2015-2017 

3. Laporan keuangan yang diterbitkan telah diaudit oleh Auditor Independen 

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel yang didapat sebanyak 12 

perusahaan konstruksi yang sudah dibedakan menjadi perusahaan milik pemerintah 

(BUMN) dan perusahaan milik swasta yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3. 1 

Sampel Penelitian 

Perusahaan Konstruksi Milik Pemerintah 

(BUMN) 

Perusahaan Konstruksi Milik 

Swasta 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Ascet Indonusa Tbk 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Total Bangun Persada Tbk 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk 

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Indonesia Pondasi Raya Tbk 

  PT Mitra Pemuda Tbk 

  PT Nusa Raya Cipta Tbk 

  PT. Paramita Bangun Saran Tbk 

  PT Surya Semesta Internusa Tbk 

Sumber: https://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-

konstruksi-bangunan/ 

Sub sektor Konstruksi dan Bangunan diperbaharui 31 Desember 2017 

  3.2  Jenis Data 

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang didapat melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN) dan perusahaan 

konstruksi swasta yang mempublikasikan laporan keuangannya melalui situs resmi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id periode 2015-2017. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. 

Dengan melalukan pengumpulan, mengklarifikasi dan menganalisis masalah yang 

sedang diteliti. Pengumpulan dilakukan dengan mencatat laporan keuangan 

https://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-konstruksi-bangunan/
https://www.sahamok.com/emiten/sektor-property-real-estate/sub-sektor-konstruksi-bangunan/
http://www.idx.co.id/
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perusahaan kontruksi milik pemerintah (BUMN)  dan perusahaan kontruksi swasta 

yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan berdasarkan dari data sekunder yang didapat yakni 

laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi)  tiap-tiap perusahaan konstruksi 

yang terdaftar di BEI. Kemudian akan di analisis dengan menggunakan uji beda 

(Uji Independent sample t test) melalui proram spss for windows . 

Sebelum dilakukannya uji hipotesis akan dilakukan uji normalitas yang 

bertujuan  untuk mengetahui variabel yang akan di uji normal atau tidak. Data yang 

baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah  

uji Kolmogorov-Smirnov. 

3.5  Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan 

konstruksi milik pemerintah (BUMN) dan perusahaan konstruksi milik swasta 

maka diperlukannya uji hipotesis. Dimana pada penelitian ini menggunakan uji 

beda (Uji Independent sample t test), yang digunakan untuk melihat perbedaan rata-

rata dua variabel. Pertama dilakukannya penghitungan rasio profitabilitas meliputi 

OPM, NPM, ROA, GPM, dan ROE dari tiap-tiap perusahaan pada periode 2015-

2017. Kemudian setiap rasio akan dibandingkan dengan kedua jenis perusahaan. 

ROA perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN) dibandingkan dengan ROA 

perusahaan konstruksi swasta. ROE perusahaan konstruksi milik pemerintah 

(BUMN) dibandingkan dengan ROE perusahaan konstruksi swasta dan seterusnya. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil hipotesis: 

1. “Adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi Milik 

Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dilihat dari GPM”. 

http://www.idx.co.id/
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2. “Adanya perbedaan kinerja keuangan (BUMN) antara Perusahaan 

Konstruksi Milik Pemerintah dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilihat dari OPM”. 

3. “Adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi Milik 

Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dilihat dari NPM”. 

4. “Adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi Milik 

Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dilihat dari ROA”. 

5. “Adanya perbedaan kinerja keuangan antara Perusahaan Konstruksi Milik 

Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Konstruksi Swasta yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dilihat dari ROE”. 

Dengan tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% sedangkan tingkat 

kepercayaan sebesar 95%. Dengan hipotesis penelitian : 

 H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kedua populasi 

H1 : Terdapat perbedaan rata-rata antara kedua populasi 

Maka kriteria pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut : 

a.  H0 diterima jika t hitung < t tabel dan nilai probabilitas>level of 

significant sebsesar 0,05.  

 

Artinya: tidak terdapat perbedaaan antara kinerja keuangan perusahaan 

kontruksi milik pemerintah (BUMN) dengan perusahaan kontruksi milik 

swasta. 

b. H1 ditolak apabila t hitung > t tabel dan nilai probabilitas >level of 

significant sebesar 0,05.  
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Artinya: terdapat perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan konstruksi 

milik pemerintah (BUMN) dengan perusahaan konstruksi milik swasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




