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BAB III  

METODOLOGI PENELTIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan publik di BEI 

yang melakukan akuisisi pada periode pengamatan tahun 2012-2015. 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang terdaftar di BEI yang pernah melakukan akusisi selama periode 

tahun 2012-2015.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan non lembaga keuangan yang terdaftar di BEI yang pernah 

melakukan akuisisi, selama periode tahun 2012-2015. Sampel penelitian 

ini ditentukan menggunakan teknik criterion sampling, dengan kriteria 

seleksi sampel perusahaan non lembaga keuangan. Hal ini karena 

akuntansi dan regulasi sub-sektor industri bank dan lembaga keuangan 

bukan bank cenderung berbeda dengan sektor industri lain. 
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Tabel 3.1 Prosedur Penentuan Sampel 

Keterangan Observasi 

Perusahaan terdaftar di BEI, melakukan akuisisi selama 

periode 2012-2015 

43 

(Bank dan lembaga keuangan bukan bank) (5) 

Sampel penelitian 38 

Sumber : KPPU 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus 

melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 

2005). Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini semuanya merupakan data sekunder eksternal berupa 

38 perusahaan yang melakukan akuisisi antara tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2015 yang dikumpulkan, kemudian diolah dan 

dipublikasikan oleh pihak lain dari, KPPU (Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha), dan BEI (Bursa Efek Indonesia). Laporan-

laporan keuangan tersebut diperoleh dari situs BEI, dan situs-situs 

resmi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen yang  dimaksud di sini  berupa laporan keuangan, dan 

laporan IDX Statistic Quarterly. 

3.3.3 Alat Pengujian Hipotesis 

3.3.3.1 Paired Sample t–test 

Uji t sampel berpasangan digunakan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan populasi pada rata–rata dua sampel yang sama 

namun mengalami perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan 

sesudah akuisisi. Inferensi secara statistik dilakukan  dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. H0, rata-rata sampel sebelum dan sesudah akuisisi 

berasal dari populasi yang sama, diterima bila T-

Hitung lebih kecil dari pada T-Tabel dengan derajat 

keyakinan 95% , inferensi 1 sisi. 

2. H0, rata-rata sampel sebelum dan sesudah akuisisi 

berasal dari populasi yang sama, ditolak bila T-Hitung 

lebih besar daripada T-Tabel 

3. Taraf signifikan yang digunakan adalah 95% atau  α = 

5% (0,05) 


