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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan BEI yang melakukan merger & akuisisi pada tahun 

2013. Selanjutnya pada penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan tersebut 

dibandingkan dua tahun sebelum dan sesudah merger & akuisisi.  

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sugiyono, 2010). Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan BEI yang melakukan merger & akuisisi di tahun 

2013yang memiliki kriteria: 

1. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan. 

2. Laporan keuangan tersebut memuat semua komponen yang dibutuhkan dalam 

penelitian, yaitu aktiva lancar, utang lancar, persediaan, penjualan, total aktiva, 

total utang, ekuitas, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak, dan 

jumlah saham yang beredar. 

Pada penelitian ini sampel diperoleh secara nonprobability sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2010). 

Secara khusus, jenis nonprobability sampling yang digunakan adalah sampling 

purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Alasan mengapa meneliti merger dan akuisisi di tahun 2013 bukan di tahun 

2015 adalah karena pada tahun tersebut tidak ditemukan jumlah yang memadai 
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untuk sampel sehingga dilakukan mulai tahun penelitian di tahun 2013 untuk 

memenuhi jumlah sampel minimal. 

Sedangkan  kondisi di tahun 2017 dan 2018 saat penelitian ini dilakukan, 

laporan keuangan perusahaan tersebut belum tersedia secara lengkap. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau 

data tangan ke dua, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (Sugiyono, 2010). Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi berupa laporan keuangan. 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal 

dari laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan 

merger & akuisisi pada tahun 2013. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari situs 

resmi BEI yaitu http://www.idx.co.id 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2010). Hal ini 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang 

diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang melakukan merger & akuisisi pada tahun 2013. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired-

samples t-test yaitu uji beda dua sampel berpasangan (Ghozali, 2016). Penggunaan 

paired-samples t-test karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

merger & akuisisi terhadap kinerja keuangan yang dilihat dengan ada atau tidak 

adanya perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah merger & akuisisi. 

http://www.idx.co.id/
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Syarat asumsi untuk menggunakan paired-samples t-test memenuhi normalitas dan 

homogenitas yang penjelasannya sebagai berikut: 

1. Normalitas, dimana uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi data. Uji ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

dimana nilai p >0,05 berarti data memiliki distribusi normal atau sampel benar-

benar mencerminkan populasi. 

2. Homogenitas, dimana uji dilakukan untuk mengetahui kelompok sebelum dan 

sesudah merger & akuisisi memiliki variansi yang sama atau identik. Uji ini 

menggunakan Levene’s Test for Equality of Variances, dimana nilai p >0,05 

kedua kelompok memiliki variasi yang sama (identik) atau kedua kelompok 

memiliki kondisi yang sama. 

3. Digunakannya alat uji nonparametik 2 independen samples karena dengan 

motivasi perusahaan melakukan merger dan akuisisi dan ekspektasi investor 

terhadap aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. 

Bilamana syarat asumsi normalitas dan/atau homogenitas tidak terpenuhi 

maka paired-samples t-test diganti dengan Mann-Whitney U Test yang merupakan 

teknik analisis statistik non-parametrik meskipun tidak memperhatikan pemisahan 

group 1 dan group 2, tetapi Teknik Mann whitney ini cukup akurat dalam 

memprediksi kinerja sebelum dan setelah Merger dan akuisisi. Selanjutnya untuk 

pedoman penetapan hipotesis penelitian diterima adalah nilai p<0,05. 
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