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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian 

yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, 

pengolahan data, hingga hasil dari pengolahan data tersebut. Metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 

Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2012: 7).  

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan. Sumber data utama penelitian ini menggunakan 

laporan keuangan perusahaan non keuangan yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO) pada tahun 2016 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data 

laporan keuangan yang digunakan adalah tahun 2014-2018. Dimana laporan 

keuangan tahun 2014 dan tahun 2015 digunakan sebagai dasar analisa kinerja 

keuangan sebelum melakukan Initial Public Offering (IPO) dan laporan keuangan 

pada tahun 2017-2018 digunakan sebagai dasar analisa kinerja keuangan setelah 

melakukan Initial Public Offering (IPO). Data laporan keuangan diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. 
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3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2016. Berikut adalah daftar perusahaan yang IPO pada tahun 2016 : 

 

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan yang IPO tahun 2016 

No 

Kode 

Perusahaan Nama Perusahaan Tanggal Pencatatan 

1. BOGA PT Bintang Oto Global Tbk 19 Des 2016 

2. PRDA PT Prodia Widyahusada Tbk. 07 Des 2016 

3. PBSA PT Paramita Bangun Sarana Tbk 28 Sep 2016 

4. CASA PT Capital Financial Indonesia Tbk 19 Jul 2016 

5. OASA PT Protech Mitra Perkasa Tbk 18 Jul 2016 

6. JGLE PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. 29 Jun 2016 

7. DAYA PT Duta Intidaya Tbk. 28 Jun 2016 

8. SHIP PT Sillo Maritime Perdana Tbk 16 Jun 2016 

9. POWR PT Cikarang Listrindo Tbk. 14 Jun 2016 

10. BGTG PT Bank Ganesha Tbk. 12 Mei 2016 

11. MARI PT Mahaka Radio Integra Tbk. 11 Feb 2016 

12. MTRA PT Mitra Pemuda Tbk. 10 Feb 2016 

13. ARTO PT Bank Artos Indonesia Tbk 12 Jan 2016 

Sumber: https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/aktivitas-pencatatan/ 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:120). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
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penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012:126). Kriteria 

penentuan sampel dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini : 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Penentuan Sampel dari Populasi 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang IPO tahun 2016 13 

Perusahaan sektor keuangan (bank dan perusahaan keuangan) yang IPO tahun 2016 (3) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 10 

 

Dari penentuan kriteria pada Tabel 3.2, maka dapat ditemukan 

perusahaan yang akan menjadi sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Daftar Perusahaan non Keuangan yang Menjadi Sampel Penelitian 

No 

Kode 

Perusahaan Nama Perusahaan Tanggal Pencatatan 

1. BOGA PT Bintang Oto Global Tbk 19 Des 2016 

2. PRDA PT Prodia Widyahusada Tbk. 07 Des 2016 

3. PBSA PT Paramita Bangun Sarana Tbk 28 Sep 2016 

4. OASA PT Protech Mitra Perkasa Tbk 18 Jul 2016 

5. JGLE PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. 29 Jun 2016 

6. DAYA PT Duta Intidaya Tbk. 28 Jun 2016 

7. SHIP PT Sillo Maritime Perdana Tbk 16 Jun 2016 

8. POWR PT Cikarang Listrindo Tbk. 14 Jun 2016 

9. MARI PT Mahaka Radio Integra Tbk. 11 Feb 2016 

10. MTRA PT Mitra Pemuda Tbk. 10 Feb 2016 

 

3.3. Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2012:38) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang , obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan 
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Sesudah Initial Public Offering (IPO) pada perusahaan Non Keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016”. Maka variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel independen atau variabel bebas 

sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Variabel bebas yang menjadi penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Current Ratio (CR) 

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang 

dimilikinya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Current Ratio untuk 

mengukur rasio likuiditas perusahaan. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung Current Ratio yaitu : 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

2. Debt Ratio (DR) 

Debt Ratio atau Rasio Hutang digunakan untuk membandingkan seberapa 

besar aktiva, dengan total hutang yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

mengukur seberapa besar hutang yang digunakan untuk membiayai total aset. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Debt Ratio sebagai salah satu 

indikator untuk mengukur rasio solvabilitas perusahaan. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung Debt Ratio yaitu :  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio menunjukkan jumlah modal yang ada untuk 

menjamin pembayaran hutang perusahaan. Rasio ini juga sebagai salah satu 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur rasio 
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solvabilitas perusahaan. Rumus yang digunakan dalam menghitung Debt to 

Equity Ratio yaitu : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

 

4. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak 

terhadap penjualan. Semakin tinggi Net Profit Margin semakin baik 

operasional suatu perusahaan. Rasio ini digunakan sebagai salah satu 

indikator untuk mengukur rasio profitabilitas pada penelitian ini. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung Net Profit Margin yaitu : 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

5. Return on Investment (ROI) 

Return on Investment (ROI) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aset yang tersedia dalam perusahaan. Rasio ini 

digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur rasio profitabilitas 

pada penelitian ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung Return on 

Investment (ROI) yaitu : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

6. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemempuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham. Rasio ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

rasio profitabilitas pada penelitian ini. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung Return on Equity (ROE) yaitu : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎𝑎𝑚
 

7. Total Assets Turnover (TATO) 
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Total Assets Turnover (TATO) digunakan untuk mengukur efektifitas 

pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan pada perusahaan. Rasio 

ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur rasio aktifitas pada 

penelitian ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung Total Assets 

Turnover (TATO) yaitu : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Menurut Sugiyono (2012: 61) variabel terikat atau variabel dependen 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam  penelitian ini adalah kinerja keuangan 

dari perusahaan sebelum dan sesudah Initial Public Offering (IPO). Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi-

kodisi keuangan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio-rasio 

keuangan. Menurut Fahmi (2011:2), analisis kinerja keuangan adalah analisis 

yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan melaksanakan 

kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pengelolaan keuangan secara 

baik dan benar. Kinerja keuangan dapat dinilai dan disimpulkan secara 

deskriptif dari rasio-rasio yang digunakan sebagai variabel bebas. 

 

Penjelasan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.4 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dependen (Y) Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Initial Public 

Offering (IPO) 

Variabel Independen (X) X1 = Current Ratio (CR) 

X2 = Debt Ratio (DR) 

X3 = Debt to Equity Ratio (DER) 
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X4 = Net Profit Margin (NPM) 

X5 = Return on Investment (ROI) 

X6 = Return on Equity (ROE) 

X7 = Total Asssets Turnover (TATO) 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012:240) 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.  

Pada penelitian ini dokumen yang digunakan sebagai acuan penelitian 

adalah laporan keuangan perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) pada tahun 2016. Adapun perolehan data laporan keuangan bersumber dari 

website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga website resmi dari perusahaan. 

Untuk laporan keuangan khusus tahun 2014-2015, perolehan data laporan 

keuangan perusahaan berasal dari prospektus yang bersumber dari website Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

 

3.5. Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif secara deskriptif nilai rata-rata dan standar deviasi 

serta analisis statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata untuk sampel 



33 
 

berpasangan. Data terlebih dahulu diolah menggunakan Microsoft Excel untuk 

kemudian dilakukan pemrosesan data menggunakan aplikasi Statistical Product 

and Service Solution (SPSS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012: 29). Statistik 

deskriptif memberikan gambaran/deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, dan varian dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Menentukan tingkat rata-rata (mean), standar deviasi dan varian indikator 

kinerja keuangan perusahaan dari rasio keuangan sebelum dan sesudah 

Initial Public Offering (IPO) ditinjau dari kinerja perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menentukan perbedaan mean (naik/turun) indikator keuangan perusahaan 

antara sebelum dan sesudah Initial Public Offering (IPO). 

 

3.5.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mendekati disribusi normal (Situmorang dan Lufti, 2015: 91). Untuk mendeteksi 

normalitas data dapat dilakukan dengan uji metode kolmogorov-smirnov. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan bantuan SPSS. 

Kriteria dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov adalah sebagai berikut: 

1. Sampel berdistribusi normal apabila Asymptatic Sig. (2-tailed) > level of 

significant atau tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam 

hal ini adalah Convident Interval (CI) sebesar 95% dan α sebesar 5% 

(0,05). 

2. Sampel berdistribusi tidak normal apabila Asymptatic Sig. (2-tailed) < 

level of significant atau tingkat keyakinan yang digunakan dalam 
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pengujian, dalam hal ini adalah Convident Interval (CI) sebesar 95% dan α 

sebesar 5% (0,05). Jika hasil uji menunjukkan sampel berdistribusi 

normal, maka uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

parametris (paired sample t-test). Namun apabila sampel tidak 

berdistribusi normal, maka uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji non-parametris (wilcoxon sign test). 

 

3.5.3. Uji Hipotesis 

Alasan penelitian ini menggunakan sampel berpasangan karena dalam 

penelitian ini digunakan dua sampel yang mempunyai subjek yang sama namun 

dengan perlakuan yang berbeda. Pada penelitian ini, terdapat dua periode 

penelitian, yaitu periode dimana sebelum Initial Public Offering (IPO) dan juga 

periode setelah Initial Public Offering (IPO).  

Dengan adanya dua periode penelitian yang berbeda, metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis komparatif. Metode analisis komparatif 

dilakukan melalui metode uji beda 2 rata-rata, yaitu membandingkan rasio 

keuangan sebelum Initial Public Offering (IPO) dengan menggunakan laporan 

keuangan periode dua tahun sebelum Initial Public Offering (IPO) yaitu tahun 

2014 dan 2015. Sedangkan rasio keuangan setelah Initial Public Offering (IPO) 

menggunakan laporan keuangan periode dua tahun setelah Initial Public Offering 

(IPO) yaitu tahun 2017 dan 2018. 

a. Uji Parametrik (Paired Sample T-Test) 

Uji  T Sampel Berpasangan (Paired Samples T Test) merupakan uji 

parametik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau berbeda diantara 

dua variabel dengan syarat data harus berdisribusi normal. Dalam penelitian ini, 

hipotesis yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut : 

1. H0 : μ1 = μ2, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan Initial 

Public Offerings (IPO). 
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2. H1 : μ1 ≠ μ2, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan Initial Public 

Offerings (IPO). 

Keterangan : 

μ1 = rata-rata kinerja keuangan sebelum Initial Public Offerings (IPO). 

μ2 = rata-rata kinerja keuangan setelah Initial Public Offerings (IPO). 

Mencari nilai t table dengan menggunakan rumus tingkat signifikasi α = 

0.05 dengan pengujian dua arah. Kriteria pengambilan keputusan : 

1. Jika Sig. (2-tailed) > α (0.05), maka H0 diterima, artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

melakukan IPO. 

2. Jika Sig. (2-tailed) < α (0.05), maka H1 diterima, artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

melakukan IPO. 

 

b. Uji Non-Parametrik (Wilcoxon Signed Ranks Test) 

Wilcoxon Signed Ranks Test adalah uji non parametris untuk mengukur 

signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau 

interval tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

merupakan uji alternatif dari uji Paired Sample T-Test apabila tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang dapat ditentukan adalah sebagai 

berikut : 

1. H0 : μ1 = μ2, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan Initial 

Public Offerings (IPO). 

2. H1 : μ1 ≠ μ2, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan Initial Public 

Offerings (IPO). 

Keterangan : 

μ1 = rata-rata kinerja keuangan sebelum Initial Public Offerings (IPO). 
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μ2 = rata-rata kinerja keuangan setelah Initial Public Offerings (IPO). 

Mencari nilai t table dengan menggunakan rumus tingkat signifikasi α = 

0.05 dengan pengujian dua arah. Kriteria pengambilan keputusan : 

1. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) > α (0.05), maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah melakukan IPO. 

2. Jika Asymp.Sig. (2-tailed) < α (0.05), maka H1 diterima, artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

melakukan IPO. 

  


