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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan pendekatan desain penelitian 

komparatif, dikarenakan penelitian ini bersifat membandingkan antara satu 

variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu 

yang berbeda. (Sugiyono, 2012:36) 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Sampel 

merupakan elemen-elemen populasi yang terpilih (Sanusi, 2011:87). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang telah melakukan kegiatan merger atau akuisisi. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahan 

sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah 

melakukan kegiatan merger atau akuisisi dan perusahaan tersebut 

mengumumkan aktivitasnya tersebut pada periode 2013-2016. Sampel dipilih 

dengan menggunakan purposive sampling, dimana teknik penentu sampel 

dengan didasari oleh pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011:95). 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki ketentuan 

sebagai berikut :  
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1. Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

dan melakukan kegiatan merger atau akuisisi pada periode tahun 2013- 

2016, serta tidak melakukan kegiatan merger dan akuisisi lebih dari satu 

kali selama satu periode. 

2. Terdapat data laporan keuangan perusahaan untuk 1 tahun sebelum dan 

1 tahun sesudah kegiatan merger dan akuisisi. 

C. Definisi Operasional  

Variabel penelitian adalah suatu atribut/sifat/nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2012:38). Penelitian ini menggunakan analisis secara empiris tentang 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah kegiatan 

merger dan akusisi. 

Hal tersebut perlu dilakukan pengujian atas hipotesis yang telah 

diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan 

analisis yang dibuat sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar 

mendapatkan hasil yang akurat. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja 

keuangan terhadap perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. 

Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan indikator rasio keuangan yaitu: 

1. Current Ratio 

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

melunasi hutang lancar. Semakin besar rasio ini berarti semakin likuid 

perusahaan. (Sudana, 2011:21) 
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𝐶𝑅 =
aktifa Lancar

utang lancar 
 × 100% 

2. Quick Ratio  

Rasio ini adalah seperti current ratio tetapi persedian tidak 

diperhitungkan karena kurang likuid dibandingan dengan kas, surat 

berharga, dan piutang. quick ratio memberikan ukuran yang lebih 

akurat. (Sudana, 2011:21) 

𝑄𝑅 =
aktifa Lancar − persediaan 

utang lancar 
 × 100% 

3. Debt to Equity Ratio 

Menunjukan perbandingan antara utang dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit 

disbanding dengan hutangnya.  

𝐷𝐸𝑅 =
Total utang

Total Modal Sendiri 
 × 100% 

4. Debt to Asset Ratio 

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya utang 

perusahaan dibandingkan dengan asset yang dimiliki perusahaan. 

(Sartono, 2001:121) 

𝐷𝐴𝑅 =
Total utang

Total Asset atau Total aktiva 
 × 100% 

5. Total Assets Turn Over 

Rasio untuk mengukur seberapa efektif aktiva perusahaan 

mampu menghasilkan pendapatan operasional. Semakin besar rasio 
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ini berarti semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan. (Sudana, 2011:22) 

𝑇𝐴𝑇𝑂 =
penjualan 

Total Asset 
 × 100% 

6.  Fixed Assets Turn Over 

Mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan 

penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin efektif 

pengelolaan aktiva tetap yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.  

𝐹𝐴𝑇𝑂 =
penjualan 

aktiva tetap neto 
 × 100% 

7. Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini 

mencerminkan efesiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, 

pemasaran, dan keuangan perusahaan.  

𝑁𝑃𝑀 =
laba setelah pajak (EAT)

penjualan neto 
 × 100% 

8. Return on Equity 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk 

mengetahui efektivitas dan efesiensi pengelolaan modal sendiri. 

𝑅𝑂𝐸 =
laba setelah pajak (EAT)

Modal sendiri
 × 100% 
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9. Earning Per Share 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba yang tersedia 

bagi para pemegang saham biasa dengan jumlah saham biasa yang 

beredar. Besarnya hasil perhitungan laba per lembar saham 

menunjukan laba yang didapat dibukukan oleh perusahaan untuk 

setiap unit saham. (Warsono, 2003:38) 

𝐸𝑃𝑆 =
laba yang tersedia bagi para pemegang saham 

jumlah saham biasa yang beredar
 × 100% 

10. Equity Per Share  

Besarnya hasil rasio ini menunjukan besarnya nilai buku saham 

biasa setiap unitnya. EqPS yang tinggi menunjukan akumulasi laba 

yang ditahan yang dihasilkan semakin besar.  

𝐸𝑞𝑃𝑆 =
ekuitas biasa

jumlah saham biasa yang beredar
 × 100% 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi dan data lainnya (Darmawan, 

2013). Data pada penelitian ini berbentuk laporan keuangan dan annual Report. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perushaan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. 

Serta data sekunder berupa bukti, laporan keuangan dan annual report yang 

diperoleh dalam website Indonesia Stock Exchange (IDX) dan daftar 

perusahaan yang melakukan kegiatan merger atau akuisisi diperoleh dari 
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website Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan www.sahamok.com. 

Data tersebut diperoleh dari Pojok BEI Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan cara dokomentasi. Cara 

dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder dari berbagai 

sumber, baik pribadi maupun dari lembaga (Sanusi, 2011:114). Metode tersebut 

peneliti harus mempelajari dokumen atau data yang diperlukan karna masih 

dalam bentuk data mentah, kemudian dilakukan pencatatan dan perhitingan atas 

data yang yelah diperoleh. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang 

tercatat di BEI periode 2013-2016 dan daftar perusahaan sektor pertambangan 

yang melakukan kegiatan merger atau akuisisi. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kinerja Keuangan 

a. Analisis Rasio Keuangan 

1) Current Ratio 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖 =
aktifa Lancar

utang lancar 
 × 100% 

2) Quick Ratio 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
aktifa Lancar − persediaan 

utang lancar 
 × 100% 

3) Debt to Equity Ratio 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total utang

Total Modal Sendiri 
 × 100% 

4) Debt to Asset Ratio 

http://www.sahamok.co/


43 
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total utang

Total Asset atau Total aktiva 
 × 100% 

5) Total Asset Turn Over 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 =
penjualan 

Total Asset 
 × 100% 

6) Fixed Asset Turn Over 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 =
penjualan 

aktiva tetap neto 
 × 100% 

7) Net Profit Margin 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
laba setelah pajak (EAT)

penjualan neto 
 × 100% 

8) Return on Equity 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
laba setelah pajak (EAT)

Modal sendiri
 × 100% 

9) Earning Per Share (EPS) 

𝐸𝑃𝑆 =
laba yang tersedia bagi para pemegang saham 

jumlah saham biasa yang beredar
 × 100% 

10) Equity per Share (EqPS) 

𝐸𝑞𝑃𝑆 =
ekuitas biasa

jumlah saham biasa yang beredar
 × 100% 

b. Analisa Cross Section ( Metode Lintas Industri ) 

Jika metode penentu tolok ukur kinerja keuangan yang digunakan 

lintas industri, maka untuk menentukan apakah suatu perusahaan 

kondisi keuanganya sehat, secara sistematis dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : (Warsono, 2003:31) 
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1) Untuk rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan nilai pasar : RKit  

≥ RKidt  

2) Untuk rasio leverage : RKit  ≤ RKidt 

Keterangan : 

RKit  : rasio keuangan perusahaan i pada periode t 

RKidt  : rasio keuangan rata-rata industripada periode t 

Perhitungan rata-rata industri pada analisis rasio keuangan dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu: rata-rata aritmetika dan rata-rata 

tertimbang. Pada metode rasio keuangan rata-rata aritmatika industri 

dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : (Warsono, 2003:31) 

AM = ∑
𝑅𝐾𝑖

𝑗

𝑗

𝑖=1

 

Keterangan :  

AM = rasio keuangan rata-rata aritmetika industri 

RKi  = rasio keuangan perusahaan ke-i 

i  = perusahaan ke 1,2,…., j 

j = jumlah total perusahan yang tercatat dalam industri yang diukur 

c.  Analisis Time Series (Metode Lintas Waktu) 

Jika metode penentu tolok  ukur kinerja keuangan yang  digunakan 

lintas waktu, maka untuk menentukan apakah suatu perusahaan kondisi 

keuanganya sehat, secara sistematis dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  
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1) Untuk rasiolikuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan nilai pasar : RKit

≥ RKit-1

2) Untuk rasio leverage : RKit  ≤ RKit-1

Keterangan :  

RKit : rasio keuangan perusahaan i pada periode t 

RKit-1 : rasio keuangan perusahaan i pada periode t-1 

2. Analisis Uji Hipotesisi

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji dua arah (two tailed test), yaitu dengan 

membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikasi (α 

) 0,05. Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b. Paired Sample t Test ( Uji t Dua Sample Berpasangan)

Paired sample t test, yaitu untuk menguji dua sampel yang 

berpasangan untuk mengetahui apakah keduanya memiliki perbedaan 

rata-rata yang secara nyata. Adapun asumsi yang digunakan dalam 

pengujian penelitian ini adalah sebagai berikut (santoso, 2010:94) :  

1) Data bertipe kuantitatif

2) Data memiliki distribusi normal

Pengambilan keputusan dari uji t tersebut adalah : 
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1) Jika statistik hitung > statistik tabel, maka H0 ditolak dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat perbedaan 

2) Jika statistik hitung < statistik tabel, maka H0 diterima dapat 

diartikan bahwa terdapat perbed
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