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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur maupun 

non-manufaktur kecuali sektor keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia dan melakukan Initial Public Offering periode 2009 sampai 2010. 

Perusahaan manufaktur adalah suatu jenis industri yang memproduksi atau 

mengolah suatu bahan, baik raw material maupun work in process, dan 

menjadikannya sebagai finished goods. Dalam proses produksi ini biasanya 

menggunakan bantuan alat dan teknologi. Oleh sebab itu, perusahaan 

manufaktur disebut juga sebagai perusahaan pabrikasi. Perusahaan industri 

lainnya atau jenis perusahaan non-manufaktur adalah perusahaan yang tidak 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, melainkan merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang lain seperti penyediaan jasa ataupun 

perusahaan distributor barang jadi. Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang telah Initial Public 

Offering yang sebagian sahamnya dipegang oleh masyarakat umum dan 

datanya dapat diakses oleh publik. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif 

(comparative study) adalah studi yang dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan data dari beberapa pengaturan atau organisasi (Sekaran dan 
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Bougie, 2010). Dapat didefinisikan sebagai penelitian yang melihat rata-rata 

dari variabel penelitian dengan dua kondisi yang berbeda (sebelum dan 

sesudah) dari adanya suatu peristiwa. Berdasarkan hal ini, peneliti 

membandingkan perbedaan kinerja keuangan yang diproksikan dengan total 

asset turnover, debt to equity ratio, net profit margin, earning power of total 

investment, return on equity, dan arus kas operasi 1 tahun sebelum dengan 1 

tahun sesudah tahun perusahaan Initial Public Offering serta 1 tahun sebelum 

dengan 2 tahun sesudah tahun perusahaan Initial Public Offering. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah kinerja keuangan dan arus kas operasi 

yang diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio adalah skala 

interval dan memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah 

(Ghozali, 2011). Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

diukur melalui rasio aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. 

1. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi manfaat 

yang dihasilkan oleh aset tertentu atau untuk mengevaluasi manfaat yang 

dihasilkan oleh keseluruhan aset perusahaan. Rasio aktivitas diproksikan 

total asset turnover. Total Asset Turnover adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui penggunaan aset. Total asset turnover dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Gitman, 2009): 
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Keterangan: 

Sales : penjualan (Penjualan bersih) 

Total Assets : total aset  

 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa 

besar risiko keuangan yang telah diambil perusahaan. Rasio aktivitas 

diproksikan debt to equity ratio. Debt to Equity Ratio adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi keseluruhan 

utang dengan menggunakan ekuitas sendiri. Debt to Equity Ratio dapat 

dihitung dengan (Darminto, 2011): 

                     
          

            
 

Keterangan : 

 Total Debt  : Jumlah hutang 

 Total Equity  : Jumlah ekuitas 

 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 
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menggunakan modal yang dimiliki. Rasio profitabilitas diproksikan Net 

Profit Margin, Earning Power of Total Investment, dan Return On Equity. 

 

(1) Net Profit Margin adalah rasio yang menunjukkan persentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan yang dilakukan. 

Subramanyam dan Wild (2009) menyebutkan bahwa net profit margin 

diukur dengan rumus: 

                  
           

         
 

Keterangan : 

Net Income  : Laba Bersih sebelum Comprehensive Income 

Net Sales  : Penjualan Bersih 

 

(2) Earning Power of Total Investment adalah rasio yang mengukur 

tingkat laba sebelum pajak dan bunga yang didapat perusahaan melalui 

pemanfaatan total aset yang dimiliki. Fabozzi & Drake (2009) mengukur 

earning power of total investment dengan rumus berikut: 

                                  
    

           
 

Keterangan: 

EBIT : laba sebelum bunga dan pajak 

 

(3) Return on equity adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian 

yang didapat investor atas investasi yang dilakukan dalam perusahaan. 
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Subramanyam dan Wild (2009) mengukur return on equity dengan rumus 

berikut: 

                 
          

                           
 

Keterangan : 

Net Income   : Pendapatan Bersih. 

Average Shareholders’ Equity : Rata-rata ekuitas pemegang saham yang 

dihitung dengan cara menjumlahkan ekuitas pemegang saham 

pada awal periode dan akhir periode, kemudian dibagi dua. 

 

4. Arus Kas Operasi 

Arus kas operasi adalah arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal 

dari aktivitas operasional perusahaan. Besarnya arus kas dari aktivitas 

operasi diperoleh dari laporan arus kas. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti namun sebelumnya telah diolah 

terlebih dahulu oleh pihak lain (Sekaran dan Bougie, 2010). Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian adalah laporan keuangan. Laporan keuangan 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. 

Langkah yang dilakukan adalah dengan cara mencatat seluruh data yang 

diperlukan dalam penelitian dari laporan keuangan perusahaan manufaktur 

maupun non-manufaktur kecuali sektor keuangan yang melakukan IPO tahun 
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2009 sampai 2010. Kemudian data tersebut dihitung sesuai dengan formulasi 

yang ada sehingga diperoleh angka-angka rasio yang akan dianalisis. 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan manufaktur 

maupun non-manufaktur kecuali sektor keuangan yang terdaftar di BEI. 

Pembatasan populasi yang meliputi perusahaan kecuali sektor keuangan 

dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perbedaan karakteristik antara 

perusahaan keuangan dan perusahaan bukan keuangan baik di dalam 

penilaian laba maupun penilaian kinerja serta perusahaan go public dan bukan 

go public. Sampel adalah bagian dari populasi. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan anggota sampel 

yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang dimiliki oleh sampel itu 

(Sekaran dan Bougie, 2010). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan 

sampel yakni: 

a. Perusahaan manufaktur atau non-manufaktur kecuali sektor keuangan 

yang melakukan Initial Public Offering untuk periode observasi tahun 

2009-2010 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan secara lengkap selama 

1 tahun sebelum hingga 2 tahun sesudah melakukan Initial Public 

Offering per 31 Desember. 

c. Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).  

d. Perusahaan memperoleh laba positif dalam seluruh periode penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yang digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, 

maksimum dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian 

ini alat bantu yang digunakan adalah program SPSS (Statistic Product & 

Services Solution) versi 20. 

1. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dilihat dengan melakukan uji normalitas yang bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan jika tidak hati-hati, karena secara visual kelihatan 

distribusinya normal padahal secara statistik sebenarnya tidak normal 

(Ghozali, 2011). Maka dari itu, peneliti memilih uji normalitas dengan 

menggunakan uji Kolgomorov-Smirnov (Uji K-S). Uji K-S merupakan uji 

statistik untuk melihat normalitas data per variabel menggunakan angka 

absolut. DalamGhozali (2011), dasar pengambilan keputusan atas uji KS 

yaitu: 

a. Jika nilai dari significant > 0,05 maka data terdistribusi normal 

b. Jika nilai dari significant < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

 

2. Uji Hipotesis 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji 

statistik t digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan 
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rata-rata dari sampel yang berhubungan maupun tidak. Dalam penelitian 

ini akan digunakan paired sample t-test, karena pengujian akan dilakukan 

terhadap kinerja keuangan dengan sample perusahaan yang sama. Paired 

sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi rata-rata rasio 

aktivitas yang diproksikan total asset turnover, rasio solvabilitas yang 

diproksikan debt to equity ratio, rasio profitabilitas yang diproksikan net 

profit margin, earning power of total investment, dan return on equity 

serta arus kas dari aktivitas operasi antara 1 tahun sebelum hingga 2 tahun 

sesudah melakukan Initial Public Offering. Pengujian ini menggunakan 

tingkat signifikansi   . Dalam Ghozali (2011), dasar dalam pengambilan 

keputusan atas uji ini yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 
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