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BAB III 

 

METODE PENEITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2014: 53-54) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor konstruksi 

dan bangunan di BEI periode 2014-2016 sesuai dengan data (www.idx.co.id) 

yang terdiri dari 12 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah 

Purposive Sampling dengan karakteristik pengambilan sampling adalah 

sebagai berikut:  

1. Perusahaan sub sektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2014-2016 

2. Perusahaan mempublikasi laporan keuangan secara berturut-turut per 31 

Desember untuk tahun 2014-2016 

3. Perusahaan tidak pernah menghasilkan laba negatif selama tahun 2014-

2016 

Sampel yang diambil terdiri dari 8 perusahaan sub sektor konstruksi 

dan bangunan yang terdiri dari PT. Ascet Indonesia Tbk., PT. Adhi Karya 
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Tbk., PT Nusa Raya Cipta Tbk., PT. Pembangunan Perumahan Tbk., PT. 

Surya Semesta Internusa Tbk., PT. Total Bangun Persada Tbk., PT. Wijaya 

Karya Tbk., dan PT. Waskita Karya Tbk. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang dibutuhkan dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan du pont system yaitu: 

1. Return On Assets (ROA) merupakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 

dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai aset tersebut selama satu tahun.   

2. Leverage menunjukkan kemampuan equity atau modal sendiri dan 

menciptakan total aset perusahaan pada akhir tahun yang dibiayai dengan 

utang. Rasio ini menunjukkan produktifitas dari seluruh dana perusahaan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah rasio ini 

semakin tidak baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan.  

3. Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri selama satu 

tahun. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 

Semakin tinggi ROE semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya semakin rendah ROE semakin 

tidak  baik. 

http://www.daftarperusahaan.com/bei/pt-nusa-raya-cipta-tbk
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif, sehingga data dapat diukur atau dihitung secara langsung yang 

berisikan informasi yang dinyatakan dengan bilangan angka-angka. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari data laporan 

keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi pada Perusahaan Sub 

Sektor Konstruksi dan Bangunan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 

yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang sudah ada. 

Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahulu yaitu 

melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku, artikel, jurnal 

maupun situs yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 

Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, 

ketersediaan data, cara memperoleh data, dan gambaran cara memperoleh 

data. Tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan keseluruhan data yang 

dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian, memperbanyak literature 

untuk menunjang data kuantitatif yang diperoleh. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Menentukan Return On Equity 

Return On Equity merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu 

ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari 

seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber 

pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Perusahaan 

Du Pont menggunakan pendekatan tertentu dari analisis rasio untuk 

mengevaluasi efektivitas perusahaan. 

ROA = Net Profit Margin × Perputaran Aktiva 

Dari analisis Du pont dikembangkan lagi dengan memasukkan 

unsur penggunaan financial leverage. 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑥 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 

2. Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan 

 

a. Berdasarkan Analisis Time Series  

 

Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data historis 

diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Data historis 

perusaahaan akan dibandingkan dengan data historis industri untuk 

melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik 

terhadap tren industri. 

Perbandingan time series analysis pada perusahaan sub sektor 

konstruksi dan bangunan adalah dengan menganalisis perbandingan 

laporan keuangan serta menginterpretasikan hasil analisis kinerja 

keuangan. Dalam penelitian ini penilaian terhadap kinerja keuangan 
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menggunakan time series dari tahun 2014 dan 2015 kemudian 

dilanjutkan dari tahun 2015 dan 2016, dimana dapat disajikan pada 

tabel 3.1 dan tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Perbandingan Time Series perusahaan konstruksi dan bangunan Pada 

Return On Equity Tahun 2014-2015 

No 
Kode 

Perusahaan 

Tahun Keterangan 

(Meningkat/Menurun) 2014 2015 

1. ACST xxxx xxxx - 

2. ADHI xxxx xxxx - 

3. NRCA xxxx xxxx - 

4. PTPP xxxx xxxx - 

5. SSIA xxxx xxxx - 

6. TOTL xxxx xxxx - 

7. WIKA xxxx xxxx - 

8. WSKT xxxx xxxx - 

Sumber: Hanafi dan Halim 

Tabel 3.2 Perbandingan Time Series perusahaan konstruksi dan bangunan Pada 

Return On Equity Tahun 2015-2016 

No 
Kode 

Perusahaan 

Tahun Keterangan 

(Meningkat/Menurun) 2015 2016 

1. ACST xxxx xxxx - 

2. ADHI xxxx xxxx - 

3. NRCA xxxx xxxx - 

4. PTPP xxxx xxxx - 

5. SSIA xxxx xxxx - 

6. TOTL xxxx xxxx - 

7. WIKA xxxx xxxx - 

8. WSKT xxxx xxxx - 

Sumber: Hanafi dan Halim 

Keterangan: 

1) Rasio keuangan dinyatakan baik apabila: 

ROEt-1<ROEt, maka kinerja keuangan dapat dikatakan lebih 

baik. 

2) Rasio keuangan dinyatakan tidak baik apabila: 

ROEt-1>ROEt, maka kinerja keuangan dapat dikatakan lebih 

tidak baik. 
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3) ROEt-1=ROEt, maka kinerja keuangan dapat dikatakan stabil. 

Keterangan: 

ROEt = ROE untuk tahun sekarang 

ROEt-1 = ROE untuk tahun sebelumnya 

b. Berdasarkan Analisis Cross Section. 

Analisis Cross Section yaitu perbandingan dengan perusahaan 

atau industri yang sejenis dengan melihat analisis keuangannya yang 

akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap 

industri dan juga bermanfaat dalam kasus seperti untuk menentukan 

bonus bagi manajemen perusahaan. Dari 8 perusahaan akan dilihat 

perusahaan yang memiliki Return On Equity paling tinggi pada tahun 

2016, dimana dapat disajikan pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Perbandingan analisis kinerja keuangan perusahaan menggunakan 

Analisis Cross Section. 

 

No. Kode Perusahaan 
Return On Equity 

Tahun 2016 

Rata-rata 

Industri 2016 

Keterangan 

(Baik/Tidak 

Baik) 

1. ACST xxxx xxxx - 

2. ADHI xxxx xxxx - 

3. NRCA xxxx xxxx - 

4. PTPP xxxx xxxx - 

5. SSIA xxxx xxxx - 

6. TOTL xxxx xxxx - 

7. WIKA xxxx xxxx - 

8. WSKT xxxx xxxx - 

Sumber: Hanafi dan Halim 

Penelitian ini menilai perbandingan kinerja keuangan 

perusahaan dengan rata-rata industri pada tahun 2016 dengan 

menggunakan metode Analisis Cross Section dan menganalisis serta 
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menginterprestasikan hasil analisis kinerja keuangan dengan penilaian 

sebagai berikut: 

1) Rasio keuangan dinyatakan baik apabila

ROE rata-rata perusahaan  x ≥ ROE rata-rata perusahaan y maka kinerja 

keuangan dapat dikatakan baik. 

2) Rasio keuangan dinyatakan tidak baik apabila

ROE rata-rata perusahaan  x < ROE rata-rata perusahaan y maka kinerja 

keuangan dapat dikatakan tidak baik. 


