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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti  dalam suatu

situasi. Menurut Uma Sekaran (2006, p. 158) penelitian jenis ini digunakan untuk

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah PT. Astra Internasional

Tbk, dan anak perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data penelitian ini dilakukan di Galeri

Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya.

3.3. Sumber data dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa

laporan keuangan PT. Astra Internasional Tbk., beserta anak perusahaan yang

terdaftar di BEI selama periode penelitian tahun 2012-2016. Sumber data

penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Uma Sekaran (2006, p. 65) data

sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh
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seseorang dan bukan oleh peneliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam

dalam penelitian ini adaah laporan keuangan PT Astra Internasional Tbk., dan

anak perusahaan periode 2012-2016.

3.3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan

cara mengamati, mencatat, dan memfotokopi dokumen-dokumen perusahaan yang

relevan dengan masalah yang diteliti. Ruang lingkup penelitian ini hanya

dilakukan pada variabel-variabel dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja

perusahaan yaitu menggunakan rasio keuangan Sistem Du Pont. Untuk

mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan

data dengan langkah-langkah:

a. Mengumpulkan data terkait dengan penelitian seperti laporan keuangan

yaitu neraca dan laporan laba rugi PT. Astra Internasional Tbk dan anak

perusahaan.

b. Melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan PT. Astra

Internasional Tbk dan anak perusahaan periode 2012-2016.

c. Memilih data yang dibutuhkan dan telah tersedia dalam laporan keuangan

yaitu neraca dan laporan laba rugi PT. Astra International Tbk beserta

anak perusahaan.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian,

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Uma Sekaran, 2006 p. 121). PT.
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Astra International Tbk, memiliki 212 anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan

pengendalian bersama entitas yang  menjalankan tujuh segmen usaha, antara lain:

otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastuktur dan

logistik, teknologi informasi, dan properti (www.astra.co.id). Web resmi

perusahaan hanya mencantumkan 31 anak perusahaan yang bergerak dalam tujuh

segmen usaha tersebut. Kepemilikan PT. Astra International Tbk, terhadap 36

anak perusahaan tersebut adalah minimal 50%.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak perusahaan PT. Astra

Internasional Tbk, yang tercantum dalam web resmi PT. Astra Internasional Tbk.

Berikut nama-nama anak perusahaan yang tercantum dalam web resmi PT. Astra

Internasional Tbk.

Tabel 3.1
Anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk.

No. Nama Listing Bidang Usaha
1 PT Toyota-Astra Motor

Otomotif

2 PT Astra Daihatsu Motor
3 PT Astra Honda Motor
4 PT Isuzu Astra Motor
5 PT Astra Multi Trucks Indonesia
6 PT Astra Otoparts Tbk V
7 PT Tjahja Sakti Motor
8 BMW Astra
9 PT Astra World
10 PT Astra Sedaya Finance

Jasa Keuangan

11 PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
12 PT Astra Auto Finance
13 PT Staco Estika Sedaya Finance
14 PT Sedaya Pratama
15 PT Toyota Astra Financial Services
16 PT Surya Artha Nusantara Finance
17 PT Komastsu Astra Finance
18 PT Astra Aviva Life
19 PT Asuransi Astra Buana



42

Lanjutan

Sumber: www.astra.co.id

3.4.2. Sampel

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua,

elemen populasi akan membentuk sampel (Uma Sekaran, 2006 p. 123). Penelitian

ini menggunakan purposive sampling. Berikut kriteria yang ditetapkan oleh

peneliti antara lain:

1. Anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk, yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI).

2. Anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk, yang mempublikasikan

laporan keuangannya pada periode penelitian (2012-2016).

3. Anak perusahaan langsung dari PT. Astra Internasional Tbk. (bukan

merupakan anak perusahaan dari anak perusahaan PT. Astra Internasional

Tbk)

Berdasarkan kriteria diatas, maka dapat diambil sampel dari populasi diatas,

antara lain:

20 PT Federal International Finance
Jasa Keuangan

21 Bank Permata Tbk V

22 PT United Tractors Tbk
V Alat Berat dan

Pertambangan
23 PT Astra Agro Lestari Tbk V Agribisnis

24 PT Astrael Nusantara Infrastruktur dan
Logistik25 PT Serasi Autoraya

26 PT Astra Graphia Tbk V Teknologi Informasi

27 PT Brahmayasa Bahtera

Properti
28 PT Menara Astra
29 PT Samasdita Karya
30 PT Astra Land Indonesia
31 PT Astra Modern Land
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Tabel 3.2
Sampel anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk.

No. Nama Bidang Usaha
1 PT Astra Otoparts Tbk Otomotif
2 PT Bank Permata Tbk Jasa Keuangan
3 PT United Tractors Tbk Alat Berat dan Pertambangan
4 PT Astra Agro Lestari Tbk Agribisnis
5 PT Astra Graphia Tbk Teknologi Informasi

Sumber: www.astra.co.id

3.5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kuantitatif dengan menggunakan analisis Sistem Du Pont. Adapun langkah-

langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung laba bersih setelah pajak, yang diperoleh dari selisih antara

penjualan dengan total beban. Namun, laba bisa dilihat dari laporan laba

rugi perusahaan.

2. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap.

Aset lancar seperti yang tertera pada bagan adalah meliputi kas dan

sekuritas, piutang, dan persediaan.

3. Menghitung Net Profit Margin (NPM)

Nilai profit margin diperoleh dengan membagi laba bersih dengan

penjualan bersih. Nilai profit margin berbentuk persentase. Nilai profit

margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

bersih melalui penjualan bersih atau setiap Rp 1 penjualan yang dihasilkan

perusahaan mampu memberikan kontribusi yang sama dengan hasil profit

margin terhadap laba bersih.

4. Menghitung Total Assets Turnover (TATO)
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Nilai TATO perusahaan diperoleh dengan membagi penjualan dengan total

aset. Total aset perusahaan terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Nilai

TATO menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh

asetnya untuk menghasilkan penjualan bersih. Nilai TATO juga

menunjukkan kecepatan berputarnya total aset perusahaan dalam

menghasilkan penjualan. Setiap Rp 1 aset yang dimiliki perusahaan

mampu memberikan kontribusi yang sama dengan nilai TATO terhadap

penjualan.

5. Menghitung Return on Investment (ROI)

Nilai ROI perusahaan diperoleh dengan mengalikan nilai profit margin

dengan nilai TATO perusahaan atau dapat juga diperoleh dengan cara

membagi laba bersih dengan total aset. Nilai ROI bertujuan untuk

mengetahui efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam

kegiatan operasional perusahaan. Nilai ROI menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih melalui total aset yang

diinvestasikan. Nilai ROI berupa persentase yang berarti setiap hasil ROI

menggambarkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan atas

seluruh penggunaan asetnya atau setiap Rp 1 dari total aset perusahaan

mampu memberikan kontribusi senilai besarnya nilai ROI terhadap laba

bersih.

6. Menghitung Nilai Equity Multiplier (EM)

Equity multiplier dihitung dengan cara membagi total aset dengan total

ekuitas. Nilai EM menggambarkan seberapa besar ekuitas atau modal jika
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dibandingkan dengan total aset perusahaan atau seberapa besar aset

dibiayai oleh utang.

7. Menghitung Return on Equity (ROE)

Nilai ROE dihitung dengan cara mengalikan nilai ROI dengan nilai EM

dengan tujuan mengetahui tingkat pengembalian laba bersih atas ekuitas

biasa yang digunakan untuk membiayai total aset. Nilai ROE berupa

persentase yang artinya tingkat pengembalian berupa laba bersih yang

mampu dihasilkan perusahaan atas ekuitas yang digunakan dalam

membiayai total aset adalah sebesar persentase nilai ROE tersebut.

8. Nilai-nilai yang diperoleh dalam perhitungan pada setiap perusahaan

dibandingkan dan dianalisis dengan induk perusahaan (holding company)

sebagai indikator pengukurannya (dengan melihat pada trend).

3.6. Definisi Operasional Variabel

Kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan Sistem Du Pont terdiri

dari rasio-rasio:

1. Net Profit Margin (NPM)

Net profit margin (return on sales) menunjukkan berapa besar

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan melalui penjualan (Arief

Sugiono, 2009 p. 86). Profit margin dimaksudkan untuk mengetahui

efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba dalam

hubungannya dengan penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba

bersih dengan penjualan bersih (Brigham & Houston, 2015 p. 146).

Profit Margin =
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Profit margin yang rendah diantaranya disebabkan karena beban yang

terlalu tinggi atau disebabkan oleh tingginya penggunaan utang. Beban

yang terlalu tinggi umumnya disebabkan operasi yang tidak efisien.

Tingginya penggunaan utang menyebabkan perusahaan mempunyai beban

bunga yang tinggi sehingga menurunkan laba bersih perusahaan (Brigham

& Houston, 2015 p. 146).

2. Total Assets Turnover (TATO)

Brigham & Houston (2015, p. 139) mengungkapkan bahwa Total assets

turnover ratio mengukur perputaran seluruh aset perusahaan. Rasio ini

dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Total assets

turnover menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh

aset atau investasi untuk menghasilkan penjualan. Total assets turnover

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat

kepada kecepatan perputaran operating assets dalam suatu periode

tertentu.

Rasio perputaran total aset =

3. Return on Investment (ROI) atau Return on Assets (ROA)

Hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi profit margin dan assets

turnover menentukan tinggi rendahnya ROI. Oleh karena itu, makin

tingginya tingkat profit margin dan assets turnover masing-masing atau

kedua-keduanya akan mengakibatkan naiknya ROI dan sebaliknya. Dalam

buku Mamduh M. Hanafi, menyebutkan bahwa ROI sama dengan ROA.

Return on assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan

laba dengan menggunakan seluruh aset (kekayaan) yang dimiliki
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perusahaan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut  (Mamduh

dan Abdul Halim, 2016 p. 157).

ROI = Net Profit Margin x Total Assets Turnover

4. Equity Multiplier (EM)

Equity multiplier menggambarkan seberapa besar ekuitas atau modal jika

dibandingkan dengan total aset perusahaan atau seberapa besar aset

dibiayai oleh utang (Arief Sugiono, 2009 p. 87). Perusahaan yang

menggunakan utang dalam jumlah besar (leverage lebih besar) akan

memiliki equity multiplier yang tinggi. Semakin besar utang, semakin

rendah ekuitas sehingga semakin tinggi equity multiplier nya (Brigham &

Houston, 2015 p. 155).

Equity Multiplier =

5. Return on Eqiuty (ROE)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham namun rasio ini tidak

memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang saham.

ROE dipengaruhi oleh ROI dan tingkat leverage keuangan perusahaan

(Mamduh & Abdul Halim, 2016 p. 82). Saham yang dimaksud merupakan

saham biasa. Tingkat pengembalian saham biasa menunjukkan rata-rata

penrhitungan pengembalian atas investasi pemegang saham yang diukur

dengan membandingkan pendapatan bersih terhadap ekuitas saham biasa

(Arthur J. Keown, 2011 p. 90).

ROE = ROI x Equity Multiplier


