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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan 

dengan sampel lebih dari 1 atau dalam waktu yang berbeda. Dalam hal ini peneliti 

membandingkan kinerja keuangan bank swasta nasional dan bank umum pemerintah dari tahun 

2013-2015 dengan metode Mann whitney. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi adalah kumpulan semua anggota dari obyek yang diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 4 Bank swasta nasional dan 4 Bank umum pemerintah yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013, 2014, dan 2015. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut 

Sugioyono (2011) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut”. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, 

sehingga untuk pengambilan sampel harus menggnakan cara tertentu yang didasarkan 

oleh pertimbangan- pertimbangan yang ada. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa 

purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih 

representatif.  

Dari pengertian di atas maka dapat memudahkan penelitian dengan menetapkan sifat-

sifat dan karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah 

sebanyak 14 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel ini 

berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: 
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a. Bank Swasta Nasional(Bank Central Asia, Cimb Niaga, Danamon, Maybank) dan 

Bank Umum Pemerintah (BNI, BRI, BTN, Mandiri) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. 

b. Bank yang menerbitkan laporan tahunan lengkap baik Annual Report maupun laporan 

keuangan tahun 2013-2015. 

c. Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam keperluan penelitian. 

Berikut penentuan pemilihan sampel menurut purposive sampling adalah sebagai 

berikut: 

No.   Kriteria  Bank Umum  

Swasta Nasional  

Bank Umum  

Pemerintah  

1.  Perusahaan  perbankan  yang  

listed di BEI 2013-2015  

35   4  

2.  Perusahaan  perbankan  yang 
menyajikan  laporan keuangan 
yang lengkap  

4   4 

       

4.  Jumlah observasi (3 periode)  12   12   

 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan 

metode pengumpulan data dokumentasi dari laporan keuangan bank swasta nasional (Cimb 

Niaga,Bank central Asia,Maybank,Danamon) bank umum pemerintah (Bank rakyat Indonesia, 

Bank Nasional Indonesia,Manidri,Bank Tabungan Negara). pada periode 2013-2015 yang 

dipublikasikan. Data laporan keuangan diperoleh dari pojok BEI Universitas Muhammadiyah 

Malang dan melalui situs internet www.idx.co.id.  

 

http://www.idx.co.id/
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan dokumentasi yaitu teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari dokumen laporan keuangan perusahaan yang telah 

dipublikasikan oleh BEI. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis data adalah: 

a. Menghitung data dari  laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio sebagai 

berikut: 

1) Rasio Manajemen Aset/aktifitas 

Rasio perputaran aset tetap = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 𝑇𝑇𝑃𝑃𝐴𝐴𝑢𝑢𝑇𝑇 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵ℎ

 

Rasio perputaran total asset = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝑢𝑢

 

2) Rasio Manajemen utang/solvabilitas 

Rasio total hutang terhadap total aset=𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑈𝑈𝐴𝐴𝑢𝑢𝑃𝑃𝑈𝑈
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴

 

3) Rasio Profitabilitas 

Margin laba atas penjualan =𝐿𝐿𝑢𝑢𝐿𝐿𝑢𝑢 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵ℎ
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃

 

Pengembalian atas total aset/ROA =𝐿𝐿𝑢𝑢𝐿𝐿𝑢𝑢 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵ℎ
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴

 

Pengembalian ekuitas biasa/ROE =𝐿𝐿𝑢𝑢𝐿𝐿𝑢𝑢 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵ℎ
𝐸𝐸𝐴𝐴𝑢𝑢𝐵𝐵𝐴𝐴𝑢𝑢𝐴𝐴

 

BEP( Basic Earning Power) = 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴

 

4) Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan 

dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan 

antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data 

lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan ini juga dapat 
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menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam 

persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio 

(Harahap, 2011). 

Analisis perbandingan bertujuan mengetahui perubahan-perubahan berupa 

kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua 

atau lebih periode yang dibandingkan.Perbandingan dapat juga dilakukan antara 

laporan yang sudah dikonversikan ke angka indeks atau laporan bentuk 

commonsize.Teknik analisis perbandingan ini membandingkanangka-angka 

laporan keuangan tahun lalu, angka laporan keuangan perusahaan sejenis, rasio 

rata-rata industri, dan rasio normatif sebagai standar perbandingan. Perbandingan 

antar pos laporan keuangan dapat dilakukan melalui: 

a. Perbandingan dalam dua atau beberapa tahun (horizontal), misalnya laporan 

keuangan tahun 2010, dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2011. 

b. Perbandingan dengan perusahaan yang dianggap terbaik. 

c. Perbandingan dengan angka-angka standar industri yang berlaku (Industrial 

Norm), perbandingan ini di Indonesia belum dijalankan. 

d. Perbandingan dengan budget (anggaran). 

e. Perbandingan dengan bagian, divisi, atau seksi yang ada dalam suatu 

perusahaan. 

5. Analisis Statistik Mann Whitney 

 Analisis Statistik Mann Whitney adalah merupakan pilihan uji non parametris 

apabila uji Independent T Test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas 

tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non parametris dari uji independent t test, 

uji Mann Whitney U Test tidak menguji perbedaan Mean (rerata) dua kelompok 

seperti layaknya uji Independen T Test, melainkan untuk menguji perbedaan 

Median (nilai tengah) dua kelompok. 
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