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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi deskriptif dengan

pendekatan studi kasus (case study). Penelitian deskriptif dengan pendekatan studi

kasus dilakukan agar memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini

dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan

pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu (Fathoni,

2006:97). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis

tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala

atau keadaan. Penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari

objek penelitian dan literatur-literatur lainnya, kemudian diuraikan secara rinci

untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kasus (case study). Studi kasus yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu,

dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua

variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian

dapat digunakan untuk membuat hipotesis (Furchan, 2004:448). Studi kasus

menurut Nazir (2005:57) adalah satu penelitian tentang status subjek penelitian
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yang berkenaan dengan fase spesifik dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari

studi kasus adalah memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang,

sifat-sifat khas serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari

individu yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Studi kasus

lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang

kecil.

Sifat penelitian ini merupakan replikasi pengembangan. Replikasi

pengembangan berarti bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu

namun dengan objek, variabel, dan periode yang berbeda.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder PT. Jasa Marga Tbk

dari media cetak, website, dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder yang

diperoleh dari media cetak, website, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup

memadai dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik untuk memperoleh

data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan

melalui metode observasi non partisipasi, yaitu metode mengamati dan menelaah

dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi

terhadap data sekunder. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal
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atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998:236).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh

dan dicatat melalui pihak lain. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data

utama adalah:

a. Laporan keuangan tiga tahun sebelum go public yang diperoleh dari

prospektus pada saat melakukan IPO.

b. Laporan keuangan tiga tahun sesudah go public yang diperoleh dari annual

report auditan yang dipublikasikan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.

3.4 Variabel Penelitian

Berikut beberapa variabel penelitian:

1. Rasio likuiditas yang diwakili oleh:

a. Rasio lancar/Current ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka

pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.

b. Rasio kas/Cash ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera

atau harus dilunasi dengan uang kas yang tersedia dengan uang kas yang

tersedia dalam perusahaan.
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2. Rasio solvabilitas yang diwakili oleh:

a. Rasio total modal sendiri terhadap total aset (TMS terhadap TA), Rasio

yang digunakan untuk menunjukkan seberapa solvabel perusahaan dalam

mengolah modalnya terhadap aset yang dimilikinya.

3. Rasio profitabilitas yang diwakili oleh:

a. Rasio pengembalian atas ekuitas pemegang saham (Return on Equity-

ROE), rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal

sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

b. Pengembalian atas investasi (Return on Investment-ROI), rasio yang

digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri yang

diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan

bersih.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Nazir (2005:126), definisi operasional adalah suatu definisi yang

diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional yang dibuat

dapat membentuk definisi operasional yang diukur ataupun definisi operasional

eksperimental.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 ada

delapan indikator penting dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan BUMN

yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan dari suatu perusahaan untuk

membayar semua utang-utang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo.

Semakin besar tingkat rasio ini, maka semakin efisien perusahaan dalam

mengelola aset lancarnya untuk memenuhi kewajiban pendeknya. Berikut jenis

rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar adalah pengukuran yang digunakan secara luas untuk

mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang

jangka pendek. Rasio lancar pada penelitian ini dihitung dengan rumus (SK

Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

Rasio Lancar = x 100%

b. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas adalah perbandingan antara kas, bank, surat berharga jangka

pendek dan kewajiban lancar. Rasio kas menunjukkan kemampuan suatu

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang

ada dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Rasio kas pada

penelitian ini dihitung dengan rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002):

Rasio kas = x 100%
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2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama

periode waktu yang panjang. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dapat dibiayai dengan

utang. Rasio ini menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan yakni

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjangnya apabila perusahaan dilikuidasi.

Berikut jenis rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

Rasio ini membagi seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku

diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya dengan seluruh total aset

setelah dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada

posisi akhir tahun buku bersangkutan. Rasio ini menunjukkan seberapa

solvabel perusahaan dalam mengolah modalnya terhadap aset yang

dimilikinya. Rasio TMS terhadap TA pada penelitian ini dihitung dengan

rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

TMS terhadap TA = x 100%

3) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam

menjaga stabilitas keuangannya untuk selalu berada dalam kondisi yang efektif

dan efisien. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
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menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Berikut jenis rasio

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Return on Equity-ROE

Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa mengukur profitabilitas

dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa

banyak laba bersih dalam rupiah yang diperoleh dari setiap rupiah yang

diinvestasikan oleh para pemilik. Rasio ROE pada penelitian ini dihitung

dengan rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

ROE = x 100%

b. Return on Investment-ROI

Pengembalian atas investasi merupakan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi

yang dikeluarkan. Rasio ini untuk mengukur imbalan/laba dari investasi. Rasio

ROI pada penelitian ini dihitung dengan rumus (SK Menteri BUMN

Nomor: KEP-100/MBU/2002):

ROI = x 100%

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk membatasi penemuan data yang diperoleh

sehingga menjadi teratur, mudah ditelaah, dan diinterpretasikan. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu
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mengklasifikasikan, mengitung, membandingkan, dan menganalisis data. Pada

tahap ini, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan terhadap rasio keuangan

yang meliputi: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas yang

diperoleh dari laporan keuangan PT. Jasa Marga Tbk yang berlaku tiga tahun

sebelum dan tiga tahun sesudah go public, dan kemudian membandingkan kinerja

perusahaan yang diperoleh dari analisis rasio tersebut periode sebelum dan

sesudah go public. Penelitian dimaksudkan untuk melihat dan membandingkan

bagaimana kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang (lebih

dari satu tahun). Analisis data dalam penelitian ini lebih lanjut digambarkan pada

gambar berikut:

Gambar 3.1 Metode Analisis Data

Analisis Data
Keuangan

Analisis
Terhadap Rasio

Analisis
Deskriptif
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1. Analisis Data Keuangan

Dalam penelitian ini, analisis data keuangan dilakukan terhadap data

sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh PT. Jasa

Marga Tbk. Data keuangan yang bersifat kuantitatif dianalisis melalui tahapan

sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data laporan keuangan periode sebelum go public tahun

2004-2006 dan periode sesudah go public tahun 2008-2010.

b. Menghitung rasio keuangan yang terbagi dalam tiga rasio: rasio likuiditas

yang diwakili oleh Current Ratio dan Cash Ratio, rasio solvabilitas yang

diwakili oleh rasio total modal sendiri terhadap total aset, rasio profitabilitas

yang diwakili oleh ROE dan ROI.

2. Analisis Terhadap Rasio

Hasil analisis data keuangan kemudian dianalisis dengan urutan sebagai

berikut:

a. Menggambarkan kondisi kinerja keuangan PT. Jasa Marga Tbk secara umum

dengan menyajikan hasil perhitungan kelima rasio keuangan yang disajikan

ke dalam bentuk tabel.

b. Melakukan penilaian atas bobot dari jenis-jenis indikator kinerja BUMN:

1) Return on Equity (ROE)

Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa mengukur profitabilitas

dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa

banyak laba bersih dalam rupiah yang diperoleh dari setiap rupiah yang



62

62

diinvestasikan oleh para pemilik. Rasio ini dihitung dengan membagi laba

setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ROE pada penelitian ini

dihitung dengan rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-

100/MBU/2002):

ROE = x 100%

Definisi:

a) Laba setelah pajak adalah laba bersih setelah pajak dikurangi laba hasil

penjualan dari: aset tetap, aset non produktif, aset lain-lain, dan saham

penyertaan langsung.

b) Modal sendiri adalah semua komponen modal sendiri dalam laporan

posisi keuangan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan

komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aset tetap

dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal sendiri

tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan

statusnya.

c) Aset tetap dalam pelaksanaan adalah aset tetap yang sedang dalam

tahap pembangunan pada akhir tahun buku.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan secara ringkas daftar skor

penilaian rasio ROE:



63

63

Tabel 3.1 Daftar Skor Penilaian ROE

ROE = x (%) Skor Non Infra

15   < x 20

13   < x < = 15 18

11   < x < = 13 16

9     < x < = 11 14

7,9  < x < = 9 12

6,6  < x < = 7,9 10

5,3  < x < = 6,6 8,5

4     < x < = 5,3 7

2,5  < x < = 4 5,5

1     < x < = 2,5 4

0     < x < = 1 2

x < 0 0
Sumber : SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

2) Return on Investment (ROI)

Pengembalian atas investasi merupakan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi

yang dikeluarkan. Rasio ini untuk mengukur imbalan/laba dari investasi.

ROI dihitung dengan membagi EBIT dan penyusutan dengan capital

employed. Rasio ROI pada penelitian ini dihitung dengan rumus (SK

Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

ROI = x 100%
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Definisi:

a) EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil

penjualan dari: aset tetap, aset non produktif, aset lain-lain, dan saham

penyertaan langsung.

b) Penyusutan adalah depresiasi dan amortisasi.

c) Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aset

dikurangi aset tetap dalam pelaksanaan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan secara ringkas daftar skor

penilaian rasio ROI:

Tabel 3.2 Daftar Skor Penilaian ROI

Sumber : SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

ROI = x (%) Skor Non Infra

18    < x 15

15    < x < = 18 13,5

13    < x < = 15 12

12    < x < = 13 10,5

10,5 < x < = 12 9

9      < x < = 10,5 7,5

7      < x < = 9 6

5      < x < = 7 5

3      < x < = 5 4

1      < x < = 3 3

0      < x < = 1 2

x < 0 1
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3) Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas adalah perbandingan antara kas, bank, surat berharga jangka

pendek dan kewajiban lancar. Rasio kas menunjukkan kemampuan suatu

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas

yang ada dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Rasio kas

dihitung dengan membagi kas, bank, dan surat berharga jangka pendek

dengan kewajiban lancar. Rasio kas pada penelitian ini dihitung dengan

rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

Rasio kas = x 100%

Definisi:

a) Kas, bank dan surat berharga jangka pendek dilihat pada posisi masing-

masing di akhir tahun buku.

b) Utang lancar adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir buku.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan secara ringkas daftar skor

penilaian rasio kas:

Tabel 3.3 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

CAR = x (%) Skor Non Infra

x > = 35 5

25 < = x < 35 4

15 < = x < 25 3

10 < = x < 15 2

5 < = x < 10 1

0  < = x < 5 0
Sumber : SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
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4) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar adalah pengukuran yang digunakan secara luas untuk

mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang

jangka pendek. Rasio tersebut dihitung dengan membagi aset lancar

dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar pada penelitian ini dihitung

dengan rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

Current Ratio = x 100%

Definisi:

a) Aset lancar adalah posisi total aset lancar pada akhir tahun buku.

b) Kewajiban lancar adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun

buku.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan secara ringkas daftar skor

penilaian rasio lancar:

Tabel 3.4 Daftar Skor Penilaian Current Ratio

Current Ratio = x (%) Skor Non Infra

125 < = x 5

110 < = x < 125 4

100 < = x < 110 3

95 < = x < 100 2

90 < = x <   95 1

x <   90 0
Sumber : SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
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5) Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

Rasio ini membagi seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku

diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya dengan seluruh total

aset setelah dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya

pada posisi akhir tahun buku bersangkutan. Rasio ini menunjukkan

seberapa solvabel perusahaan dalam mengolah modalnya terhadap aset

yang dimilikinya. Rasio TMS terhadap TA pada penelitian ini dihitung

dengan rumus (SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002):

TMS terhadap TA = x 100%

Definisi:

a) Total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir

tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

b) Total aset adalah total asset dikurangi dana-dana yang belum

ditentukan statusnya pada posisi akhir tahun buku bersangkutan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan secara ringkas daftar skor

penilaian rasio lancar:
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Tabel 3.5 Daftar Skor Penilaian TMS Terhadap TA

TMS thd TA = x (%) Skor Non Infra

x <    0 0

0 < = x <   10 4

10 < = x <   20 6

20 < = x <   30 7,25

30 < = x <   40 10

40 < = x <   50 9

50 < = x <   60 8,5

60 < = x <   70 8

70 < = x <   80 7,5

80 < = x <   90 7

90 < = x < 100 6,5
Sumber : SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

c. Setelah dilakukan perhitungan, dan pemberian skor pada hasil perhitungan

kelima rasio di atas, kemudian dilakukan penjumlahan skor dari rasio-rasio

tersebut: ROE + ROI + CR + CAR + TMS terhadap TA

d. Total skor tersebut dihubungkan dengan kategori tingkat kesehatan finansial

perusahaan menurut SK Menteri BUMN Nomer: KEP-100/MBU/2002:

a) Sehat, yang terdiri dari:

- AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95;

- AA apabila 80 < TS < = 95;

- A apabila 65 < TS < = 80

b) Kurang sehat, yang terdiri dari:

- BBB apabila 50 < TS < = 65;

- BB apabila 40 < TS < = 50;
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- B apabila 30 < TS < = 40

c) Tidak sehat, yang terdiri dari :

- CCC apabila 20 < TS < = 30;

- CC apabila 10 < TS < = 20;

- C apabila TS < = 10.

3. Analisis Deskriptif

Tahap ini menyajikan analisis pencapaian angka masing-masing rasio

keuangan PT. Jasa Marga Tbk pada periode sebelum dan sesudah go public.

Berikut urutannya:

a. Menggambarkan kondisi kinerja keuangan PT. Jasa Marga Tbk dari tabel

lima rasio dan skornya secara deskriptif.

b. Menyajikan tren masing-masing rasio keuangan untuk menggambarkan

kondisi per periode.

c. Menyajikan masing-masing tren rasio keuangan dari tingkat likuiditas,

solvabilitas, dan profitabilitas kemudian menyajikan tren sebelum dan

sesudah go public secara keseluruhan.

d. Menyajikan tabel skor penilaian kesehatan finansial yang menjelaskan total

skor yang diperoleh dari masing-masing indikator dan penempatan kategori

tingkat kesehatan. Kemudian menjabarkannya secara deskriptif.

e. Membuat analisis atas dampak pencapaian angka rasio keuangan bagi

perusahaan.


