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BAB III 

OBYEK & METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 118), “obyek penelitian adalah fenomena 

atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel. 

Obyek penelitian ditemukan melekat pada subyek penelitian”. Dalam penelitian 

ini yang akan menjadi objek penelitian adalah kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian agar penelitian yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik. Desain penelitian diperlukan dalam setiap 

tahapan mulai dari tahap awal hingga tahap pelaporan penelitian dengan adanya 

kesimpulan dan rekomendasi. Sebagaimana diungkapkan oleh  Husen Umar 

(2011, hlm. 30) bahwa “desain penelitian merupakan semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan 

metode penelitian komparatif. Suliyanto (2014, hlm. 1) mengemukakan bahwa : 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 
mendeskripsikan atau menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat 

perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel yang satu dengan 
variabel yang lain. Pada penelitian jenis ini, alat analisis statistik yang 

digunakan analisis statistik deskriptif (mean, standar deviasi, modus, 
range dan sebagainya). 
 

Menurut Suliyanto (2014, hlm. 2) menyatakan bahwa “penelitian 

komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain, baik sampel bebas 

maupun sampel berpasangan.” 
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3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.2.1 Definisi Variabel 

Menurut Uma Sekaran (2014:115) menyatakan bahwa variabel penelitian 

adalah “apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai 

bisa berbeda pada berbagai waktu untuk obyek atau orang yang sama, atau pada 

waktu untuk obyek atau orang yang berbeda”.  

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, 

perlu dikemukakan terlebih dahulu variabel-variabel  yang terkandung dalam 

penelitian ini. Penelitian ini dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan pada Bank Umum BUMN Sebelum dan Setelah Go Public”  adalah 

penelitian dengan satu variabel, yaitu kinerja keuangan. 

 

3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kinerja 

Keuangan 

“Kinerja 

keuangan adalah 

suatu analisis 

yang dilakukan 

untuk melihat 

sejauh mana 

suatu 

perusahaan telah 

melaksanakan 

dengan 

menggunakan 

aturan-aturan 

pelaksanaan 

1. Permodalan 

(Capital) 

Dalam aspek 

permodalan yang 

dinilai adalah 

permodalan yang 

ada didasarkan 

kepada kewajiban 

penyediaan modal 

minimum bank 

(Kasmir, 2008, hlm. 

50) 

a. CAR (Capital Adequacy Ratio) 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan. 

(Dendawijaya, 2005, hlm.121) 

 

 

(Dendawijaya, 2005, hlm. 

121) 

Rasio 

2. Kualitas Asset 

(Asset). 

Kualitas aset adalah 

b. NPL (Non Perfoming Loan) 

NPL didefinisikan sebagai pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan 

Rasio 
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keuangan secara 

baik dan benar”. 

(Irham Fahmi, 

2014:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk menilai jenis-

jenis aset yang 

dimiki oleh bank. 

Penilaian aset harus 

sesuai dengan 

Peraturan oleh Bank 

Indonesia dengan 

memperbandingkan 

antara aktiva 

produktif yang 

diklasifikasikan 

dengan aktiva 

produktif. 

(Kasmir, 2008, hlm. 

51) 

atau sering disebut kredit macet pada 

bank (Riyadi, 2006, hlm. 161). 

 

 

(Taswan, 2006, hlm. 390) 

3. Rentabilitas 

(Earning) 

Rentabilitas 

merupakan ukuran 

kemampuan bank 

dalam 

meningkatkan 

labanya setiap 

periode atau untuk 

mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang 

dicapai oleh bank 

yang bersangkutan 

(Kasmir, 2008, hlm. 

52) 

c. ROA (Return On Asset) 

“Return On Assets merupakan rasio 

yang mengatur kemampuan manajemen 

bank mengelola keseluruhan asetnya 

dalam memperoleh laba.” 

(Dendawijaya, 2005, hlm. 118) 

 

 

(Dendawijaya, 2005, hlm. 118) 

Rasio 

4. Likuiditas d. LDR (Loan to Deposit Ratio) Rasio 
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(Liquidity) 

Likuiditas 

menggambarkan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

memenuhi 

kewajiban jangka 

pendeknya”. 

(Harahap, 2008, 

hlm. 301) 

Menurut Dendawijaya (2005, hlm. 116), 

“LDR adalah rasio antara jumlah kredit 

yang diberikan dengan dana yang 

diterima oleh bank”. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

 

 

(Dendawijaya, 2005, hlm. 116) 

 

 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

3.2.3.1 Populasi 

Sugiyono (2010, hlm. 115) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009, hlm. 7), 

“populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, 

dan ukuran lain, yang menjadi obyek perhatian atau seluruh kumpulan obyek yang 

menjadi perhatian”. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh 

perbankan yang telah go public pada tahun 2003-2014, yaitu sebanyak 20 Bank. 

 

3.2.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. 116) menyatakan bahwa sampel adalah : 

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 
maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling menurut Sugiyono (2010:392) adalah “teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Sampel pada 

penelitian ini harus memenuhi kriteria, yaitu : 

1. Bank yang telah go public pada tahun 2003-2014 
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2. Telah menyampaikan laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu dua tahun sebelum go public dan dua tahun setelah go public. 

Tabel 3.2 

Proses Penarikan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Bank yang telah go public tahun 2003-

2014 

20 

2 Tidak tersedia laporan keuangan yang 

dibutuhkan yaitu dua tahun sebelum go 

public dan dua tahun setelah go public 

(8) 

3 Total Sampel 12 

 

 Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka yang masuk kedalam 

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Kode 

Bank 

Nama Bank No Kode 

Bank 

Nama Bank 

1 BMRI Bank Mandiri Tbk 7 BBTN Bank Tabungan 

Negara Tbk 

2 SDRA Bank Woorie 

Saudara 1906 Tbk 

8 BJBR Bank Jabar Banten 

Tbk 

3 BBKP Bank Bukopin Tbk 9 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

4 BACA Bank Capital 

Indonesia 

10 BJTM Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur 

Tbk 

5 MCOR Bank Windu 

Kenjana 

International Tbk 

11 BBMD Bank Mestika 

Dharma Tbk 

6 BTPN Bank BTPN Tbk 12 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 

Sumber : www.sahamok.com 

http://www.sahamok.com/
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3.2.4 Jenis dan Sumber Data 

3.2.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian bisa menggunakan data primer 

dan data sekunder. Menurut Deni Darmawan (2013, hlm. 13), “data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari 

dinas/instansi lainnya yang menunjang”.  Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. 

 

3.2.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari laporan keuangan yang 

dipublikasi di www.idx.co.id dan www.bi.go.id dan di website masing-masing 

Bank. 

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang 

terkait dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

3.2.6 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.2.6.1 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah dan 

menganalisis data tersebut. Sugiyono (2010, hlm. 206) mengemukakan bahwa 

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji normalitas dan 

kemudian pengujian hipotesis menggunakkan wilcoxon signed rank atau uji t 

sampel berpasangan. 

1. Uji Normalitas Data 

Teknik  analisis yang pertama dilakukan adalah uji normalitas data. Uji 

normalitas data dipergunakan untuk mengetahui data yang dihasilkan 

bersifat normal atau tidak. Setelah mengetahui jenis data berdistribusi 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
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normal atau tidak maka dapat diketahui pengujian statistik yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015, hlm. 75) 

“penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data 

setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi 

normal. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat 

digunakan untuk alat analisis. Sebagai gantinya digunakan teknis statistik 

lain yang tidak harus berasumsi bahwa data berdistribusi normal. Teknik 

analisis itu adalah Statistik Non Parametris”. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan Kolmogorof Smirnov IBM SPSS versi 22. 

 

3.6.1.2 Pengujian Hipotesis 

Menurut Susetyo (2014, hlm. 142), “Langkah pengujian hipotesis 

merupakan langkah akhir dari kegiatan statistika inerensial sebelum 

menyimpulkan. Kesimpulan suatu penelitian berdasarkan pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada penelitian diterima atau ditolak.  

Pada waktu pengujian hipotesis ada dua pilihan, yaitu menerima atau 

menolak hipotesis yang diajukan. Untuk memudahkan penentuan pilihan dari 

salah satu alternatif yang ada maka digunakan rumusan-rumusan hipotesis yang 

biasanya dinyatakan dengan huruf H. Pengujian hipotesis terbagi menjadi uji satu 

sisi atau satu ekor (one toil test) dan uji dua sisi atau dua ekor (two toil test). 

Pembagian pengujian ini berdasarkan pada daerah penolakan hipotesis”.  Pada 

penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan pengujian hipotesis dua sisi 

karena daerah penolakan daerah penolakan hipotesis berada pada dua sisi. 

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan yaitu keputusan untuk menerima dan menolak hipotesis. Dan hipotesis 

pada penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. H01 : µ1 = µ2; tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio CAR. 

Ha1 : µ1  ≠ µ2 ; terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio CAR. 
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2. H02 : µ1 = µ2; tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio NPL. 

Ha2 : µ1  ≠ µ2 ; terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio LDR. 

3. H03 : µ1 = µ2; tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio ROA. 

Ha3 : µ1  ≠ µ2 ; terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio ROA. 

4. H04 : µ1 = µ2; tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio LDR. 

Ha4 : µ1  ≠ µ2 ; terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah go public dilihat dari rasio LDR. 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan : 

1. Uji t sampel berpasangan 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 272) “Bila sampel berkorelasi/berpasangan, 

misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment  atau perlakuan, 

atau membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, 

maka menggunakan t-test sample related.” Rumus sampel 

berpasangan/Related : 

 

 

Keterangan : 

t = rata-rata kinerja keuangan sebelum dan setelah go public. 

1X  = Rata-rata kinerja keuangan sebelum go public. 

2X  = Rata-rata kinerja keuangan setelah go public. 

s1 = simpangan baku kinerja keuangan sebelum go public. 

s2 = simpangan baku kinerja keuangan setelah go public. 
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 Menurut Riduwan dan Sunarto (2015, hlm.284), pengambilan 

keputusan bisa didapat dari uji t atau berdasarkan probabilitas : 

1) Berdasarkan perbandingan t hitung dan t tabel : 

 Jika statistik hitung (angka t output) > statistik tabel (tabel t) maka 

h0 ditolak 

 Jika statistik hitung (angka t output) < statistik tabel (tabel t) maka 

h0 diterima 

2) Berdasarkan probabilitas : 

 Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima. 

 Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. 

2. Uji Wilcoxon 

Menurut Susetyo (2014, hlm. 228) menyatakan bahwa uji wilcoxon 

merupakan : 

Metode statistika yang dipergunakan untuk menguji perbedaan dua 
buah data yang berpasangan, maka jumlah sampel datanya selalu 

sama banyaknya. Pada statistik parametrik uji ini memiliki 
kemiripan dengan uji perbedaan dua rata-rata populasi yang 

berkorelasi. Tanda positif atau negatif dari selisih pasangan data 
yang kemudian dirangking inilah unsur utama yang digunakan 
dalam analisis.  

Adapun langkah-langkah uji Wilcoxon menurut Susetyo (2012, hlm. 

228) sebagai berikut : 

1) Memberi harga mutlak pada setiap setelisih pasangan data (X-Y). 

Harga mutlak diberikan dari yang terkecil  hingga yang terbesar atau 

sebaliknya. Harga mutlak terkecil diberi nomor urut atau ranking 1, 

kemudian selisih yang berikutnya diberikan nomor urut atau ranking 2 

dan seterusnya. 

2) Setiap selisih pasangan (X-Y) diberikan tanda positif dan negatif. 

3) Hitunglah jumlah rangking yang bertanda positif dan negatif. 

4) Selisih tanda ranking yang terkecil atau sesuai dengan arah hipotesis, 

diambil sebagai harga mutlak dan diberi huruf J. Harga mutlak yang 

terkecil atau J dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan 

melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat untuk uji wilcoxon. 
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Untuk menguji hipotesis dipergunakan taraf signifikansi (nyata) α = 0,05 

atau α = 0,01. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

harga mutlak J yang dipilih dengan harga J pada taraf nyata tertentu, maka 

H0 diterima atau di tolak. 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2015, hlm.404-405), pengambilan 

keputusan bisa didapat ari uji z atau berdasarkan probabilitas : 

1) Berdasarkan Angka Z 

Dasar pengambilan keputusan : 

 Jika statistik hitung (angka z output) > statistik tabel (tabel z) maka 

h0 ditolak 

 Jika statistik hitung (angka z output) < statistik tabel (tabel z) maka 

h0 diterima 

2) Berdasarkan Probabilitas 

Dasar pengambilan keputusan :  

 Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima. 

 Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. 

 


