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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian pada penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan 

yang melakukan aktivitas akuisisi pada tahun 2012 – 2014 dan merupakan 

perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki 

laporan keuangan perusahaan yang lengkap dan telah di audit. Berdasarkan data 

yang didapat dari situs resmi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bahwa 

terdapat 164 perusahaan yang terdiri dari perusahaan terbuka dan non terbuka yang 

melakukan kegiatan merger dan akuisisi. Namun setelah dilakukan pengolahan 

terhadap data yang didapat, penelitian ini hanya akan berfokus pada kegiatan 

akuisisi dan tidak pada kegiatan merger. Hal ini disebabkan karena jumlah 

perusahaan yang melakukan kegiatan merger hanya sedikit dan merupakan 

perusahaan swasta atau termasuk dalam lembaga keuangan. Berikut ini merupakan 

segmentasi dari pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi 164 

2. Perusahaan yang Tbk non keuangan yang 

terdaftar di BEI 

42 

3. Tersedia laporan keuangan yang lengkap dan 

telah di audit 

40 

4. Total sampel yang digunakan 40 
Sumber: BEI dan KPPU, diolah 



27 

 

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan perusahaan yang melakukan 

kegiatan akuisisi pada tahun 2012-2014 sebagai subyek penelitian dengan 

membandingkan kinerja satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah. Dimana untuk 

mengukur kinerja keuangan digunakan indikator rasio keuangan yang menjadi 

variabel penelitian. Rasio keuangan yang digunakan mencakup rasio keuangan 

likuiditas, rasio keuangan profitabilitas dan rasio keuangan solvabilitas. 

3.2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode komparatif atau perbandingan. Hal ini 

dilakukan untuk membandingkan teori yang ada dengan praktir yang ditemui di 

dalam perusahaan dan menarik kesimpulan yang berupa jawaban dari tujuan 

penelitian ini. 

3.3. Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja 

keuangan, rasio keuangan yang digunakan merupakan rasio keuangan yang 

mencakup rasio likuiditas untuk melihat seberapa likuid sebuah perusahaan setelah 

melakukan akuisisi, rasio profitabilitas untuk melihat bagaimana profitabilitas 

perusahaan setelah melakukan akuisisi dan rasio solvabilitas untuk melihat dan 

mengukur bagaimana perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya 

 Berikut ini merupakan variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini: 
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 3.3.1. Current Ratio (CR) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk memngukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar atau menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Current ratio 

diukur dengan menggunakan perbandingan aktiva lancar dan utang lancar. 

 3.3.2. Return on Asset (ROA) 

Merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar jumlah laba bersih 

yang diperoleh perusahaan jika diukur melalui nilai aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. ROA diukur dengan perbandingan laba bersih dengan nilai aset 

secara total yang dimiliki perusahaan. 

 3.3.3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Merupakan rasio perbandingan antara total utang dan total ekuitas 

yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan perusahaan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya dengan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini merupakan data 

sekunder yaitu data yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu dan tersedia di 

publik. Data sekunder ini berupa daftar nama perusahaan-perusahaan yang 

melakukan akuisisi pada tahun 2012 – 2014 yang didapat dari website resmi Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan laporan keuangan tahunan dari tahun 

2011 – 2015 yang didapat melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di 

www.idx.co.id. Metode observasi juga dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 
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melakukan pengamatan secara langsung mengenai suatu obyek pada periode 

tertentu dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk diolah 

kemudian. 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara non 

probability sampling yaitu teknik pengumpulan sampel dengan tidak memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dijadikan sampel. Metode 

pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang 

diambil untuk tujuan tertentu. Data sampel yang digunakan memiliki kriteria seperti 

dibawah ini: 

1) Perusahaan yang melakukan aktivitas dan kegiatan akuisisi dan tercatat 

pada website resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 

merupakan perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2012 – 2014 

2) Perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi pada tahun 2012 – 

2014 memiliki tanggal yang jelas dan menerbitkan laporan keuangan 

secara lengkap sampai pada akhir tahun berjalan, dalam penelitian ini 

berarti perusahaan-perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan 

tahunan yang lengkap dan telah di audit dari tahun 2011 – 2015. 

Penggunaan data dari laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan current ratio, return on asset dan debt to 

equity ratio pada saat sebelum dan sesudah perusahaan-perusahaan 

tersebut melakukan akuisisi 
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3) Perusahaan pengakuisisi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

bukanlah pihak asing dan tidak termasuk dalam jenis lembaga keuangan 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisa statistic dengan bantuan program SPSS (Statistic Product & 

Services Solution) untuk uji normalitas dan uji hipotesis. 

 3.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengukur normal atau 

tidaknya, keakuratan dan konsistensi data yang digunakan dalam penelitian 

ini, salah satu cara yang digunakan untuk menguji normalitas suatu data 

adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test yang dimana 

data yang diolah harus merupakan interval atau rasio. Dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dapat diketahui bahwa apakah data 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau 

tidak. Data sampel akan dianggap terdistribusi secara normal apabila tingkat 

signifikansi kurang dari 95% atau nilai α = 5% dan sebaliknya apabila 

tingkat signifikansi lebih dari 95% atau nilai α ≠ 5% berarti data sampel 

tersebut tidak terdistribusi secara normal. Uji normalitas akan terus menerus 

dilakukan sampai data sampel terdistribusi secara normal untuk kemudian 

dilakukan uji beda untuk pengujian hipotesis. 
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3.6.2. Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal 

yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengujian atau pengecekan. Untuk membuktikan benar atau tidaknya 

sebuah hipotesis maka perlu dilakukannya uji hipotesis untuk mengetahui 

apakah hipotesis diterima atau ditolak 

Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah paired 

sample t-test. Paired sample t-test merupakan uji t yang digunakan untuk 

membandingkan mean atau rata-rata dari satu sampel yang berpasangan. 

Tujuan dari paired sample t-test adalah untuk mengkaji apakah suatu 

perubahan terjadi sebagai akibat dari perlakukan dengan membandingkan 

sebelum dan sesudah diberi perlakukan (Ghozali, 2011). Dalam hal ini 

berarti untuk mengkaji apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi. Uji beda t-test dilakukan dengan cara 

membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error 

dari perbedaan rata-rata dua sampel. Berikut hipotesis penelitian yang akan 

diuji: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

akuisisi 

H1 : terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi 

 Jika probabilitas sig. > 0,05 maka H0 diterima sehingga tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah perusahaan 
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melakukan akuisisi, sedangkan apabila probabilitas sig. < 0,05 maka H0 

ditolak dan berarti bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum 

dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi 
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