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BAB III 

POPULASI DAN SAMPEL 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  

Menurut Sugiyono (2010:13), metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari terbitan/laporan 

suatu lembaga. Data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia. 

Alasan dipilihnya jenis data ini adalah karena semua data yang diperoleh 

berupa angka dan data tersebut dapat langsung diolah dengan mudah untuk 

menguji hipotesis. Penelitian ini di desain untuk membandingkan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah akuisisi, serta untuk mengetahui apakah terjadi 

manajemen laba sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Menurut Sugiyono 

(2009:54) dalam Juanda (2014) model penelitian ini diklasifikasikan dalam model 

penelitian komparatif, dikarenakan penelitian ini bersifat membandingkan 

keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro (2007: 103) populasi adalah kelompok atau seuruh 

elemen yang biasanya berupa orang, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik 

untuk mempelajarinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
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yang melakukan kegiatan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive 

sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan cara purposive sampling maka 

sampel yang digunakan adalah 31 perusahaan yang melakukan akuisisi. Elemen 

populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi kriteria berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang melakukan akuisisi pada tahun 2015 

2. Perushaan yang tidak melakukan akuisisi satu tahun  sebelum dan sesudah 

priode akuisisi / periode pantauan. 

3. Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap 

Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, 

makadata yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel Perusahaan Akuisisi 

Kriteria jumlah perusahaan 

Perusahaan yang melakukan akuisisi pada tahun 2015 31 

Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi satu tahun 

sebelum dan sesudah periode akuisisi/periode pantauan 
(2) 

Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap (20) 

Total sampel 9 

 

 Berdasarkan kriteria diatas, untuk peusahaan yang menjadi sampel adalah 

sebagai beriku:  
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Tabel 3.2 

Nama perusahaan yang melakukan akuisisi 

No 
Nama Perusahaan 

Tanggal Akuisisi 
Pengakuisisi Yang Diakuisisi 

1 PT Golden Plantation Tbk PT Persada Alam Hijau 19 Januari 2015 

2 PT First Media Tbk PT Mitra Mandiri Mantap 3 Februari 2015 

3 PT Bukit Multi Investama PT Satria Bahana Sarana 18 Februari 2015 

4 PT Tiphone Mobile Indonesia PT Simpatindo Multimedia 3 Maret 2015 

5 PT Indolakto 
PT Indokuat Sukses 

Makmur 
10 Maret 2015 

6 PT Dian Swastika Sentosa Tbk 
United Fiber System 

Limited 
5 Mei 2015 

7 Holcim Ltd Lafarge S.A. 26 Agustus 2015 

8 PT Sungai Menang 
PT Kedurang Prakarsa 

Nabati 
2-Sep-15 

9 PT Indoritel Persada Nusantara PT Mega Akses Persada 7 Oktober 2015 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis 

terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang 

dikemukakan, maka  metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah: 

1.  Metode dokumentasi, yaitu melakukan observasi atas laporan 

keuangan serta pengumpulan data dari perusahaan publik yang 

melakukan akuisisi dan kinerja keuangan diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (Kantor Perwakilan BEI Semarang). Data perusahaan yang 

melakukan akuisisi diperoleh dari Annual  Report dan laporan keuangan 

perusahaan. Data Kinerja Keuangan diperoleh dari Website resmi BEI 

yaitu www.idx.co.id. 

2.  Library Research (Penelitian Kepustakaan) adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, literatur dan 

karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua fungsi variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel  dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2010:61). Dengan 

demikian dalam penelitian ini akuisisi dipandang sebagai suatu proses atau 

peristiwa yang di indikasikan menyebabkan perubahan manajemen laba dan 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah manajemen laba dan kinerja keuangan. Sedangkan yang 

berfungsi sebagai variabel independen adalah periode waktu sebelum dan sesudah 

akuisisi. 

 

3.5 Defenisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap 

indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini, indikator-indikator 

variabel tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Menejemen Laba 

Menururut Stice dan Skousen (2004:415) manajemen laba adalah 

potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan pribadi. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan 

discretionary accruals (DA) yang menggunakan model Modified Jones (Jones 

Modifikasi) yang dikembangkan oleh Dechow (1995) dalam Usadha dan Yasa 

(2009). Discretionary accrual adalah accrual yang nilainya ditentukan oleh 
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kebijakan atau diskresi manjemen. Discretionery accrual dianggap memiliki 

hubungan yang terpola dengan aspek-aspek lain perusahaan seperti, accrual 

total, pendaptan, piutang, plant, properti and equipment Model ini dipilih 

karena dapatmendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan 

model-model lainnya(Usadha dan Yasa,2009).Adapun langkah-langkah untuk 

menghitung manajemen laba adalah sebagaiberikut: 

Pada langkah pertama, total akrual untuk semua sampel dihitung dalam 

lembarkerja Excel sebagai berikut : 

TA = NI – OCF…………………………………….(1) 

Dimana : 

TA = Total Accruals 

NI = Laba bersih (Net Income) 

OCF = Arus Kas (Operating Cash Flows) 

Kemudian dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi Non-

discretionary Accruals dengan persamaan regresi model Modified Jones 

diterapkan sesuai dengan (Dechow et al., 1995). 
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)       

   

    
 ε …..…...2) 

Keterangan : 

TA =  Total Accruals perusahaan pada tahun t  

At-1  =  Total asset perusahaan pada tahun t-1 

ΔREV  =  Pendapatan bersih (Revenue) perusahaan pada tahun ke 

t dikurangi pendapatan bersih pada tahun t-1 
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ΔREC =  Jumlah piutang (Receivable) pada tahun t dikurangi 

jumlah piutang pada tahun t-1 

PPE  =  Aktiva tetap (gross) pada tahun t 

α , β1, dan β2  = Koefisien parameter perusahaan tahun t 

ε  = Nilai residu perusahaan 

Pada langkah kedua, dengan menggunakan SPSS dan menerapkan 

regresi α , β1, dan β2, koefisien parameter perusahaan pada tahun t yang 

diperkirakan. Regresi dilakukan dengan menggunakan data panel selama 3 

tahun. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan data 

crossection. Penelitian ini menggunakan data panel selama 3 tahun, yaitu 1 

tahun sebelum akuisisi, tahun akuisisi, dan 1 tahun setelah akuisisi.  

Data panel digunakan karena menurut Ghozali (2009:21) data panel 

dapat memberikan data lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat 

kolinearitas antar variabel, dan lebih efisien. Kemudian koefisien yang 

diperkirakan dalam persamaan 1 untuk persamaan 2 dan menghitung non-

discretionary accruals sebagai berikut di lembar kerja Excel : 

NDA =  (
 

    
)     (

         

    
)    

   

    
 ………….3) 

Dimana : 

NDA =  Non-Discretionary Accruals 

At-1 =  Total asset perusahaan pada tahun t-1 

ΔREV =  Pendapatan bersih (Revenue) perusahaan pada tahun ke 

t dikurangi pendapatan bersih pada tahun t-1 

ΔREC = Jumlah piutang (Receivable) pada tahun t dikurangi 

jumlah piutang pada tahun t-1 
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PPE  =  Aktiva tetap (gross) pada tahun t 

α , β1, dan β2 =  Parameter spesifik perusahaan tahun t yang 

diperkirakan dalam  persamaan 2                   

Setelah menyelesaikan perhitungan pada persamaan di atas, maka 

Discretionary Accruals (DA) yang dilakukan oleh setiap perusahaan dapat 

dihitung dengan peramaan sebagai berikut : 

DA = TA – NDA …………(4) 

Keterangan : 

DA = Discretionary Accruals 

TA = Total akrual 

NDA = Non- Discretionary Accruals 

Secara empiris, nilai Discretionary Accruals dapat bernilai nol, positif, 

atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola 

perataan laba (income smoothing). Sedangkan nilai positif menunjukkan 

manajemen laba dengan pola peningkatan laba (income increasing) dan nilai 

negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (income 

decreasing) (Sulistyanto, 2008).   

2. Kinerja Keuanagan 

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai prestasi manajemen keuangan 

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini di ukur 

dengan menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan 

rasio solvabilitas. 
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1. Rasio Likuiditas  

Current Ratio (CR) 

Rasio ini digunakan dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam melunasi ataupun membayar kewajiban jangka pendek yang akan 

segera jatuh tempo (Munawir, 2012:72) dalam Esterlina dan Nila (2017) CR 

dihitung dengan rumus: 

 

 

2. Rasio Aktivitas 

a. Total Asset Turnover (TATO) 

Rasio ini digunakan mengukur perputaran dari semua aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan serta mengukur berapa jumlah penjualan 

yang didapat dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 

2013:209) dalam Esterlina dan Nila (2017). 

 

 

 

3. Rasio Solvabilitas 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Kegunaan dari rasio ini yaitu untuk mengetahui jumlah pinjaman utang 

yang diberikan kreditur dibandingkan dengan jumlah modal sendiri yang 

dimiliki oleh perusahaan (Syamsuddin, 2011:54) dalam Esterlina dan 

Nila (2017). 

 

𝐶𝑅  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

𝐷𝐸𝑅  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

𝑇𝐴𝑇𝑂  
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑡𝑎
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4. Rasio Profitabilitas 

a. Return on Asset (ROA) 

Return on assetdigunakan untuk mengukur keuntungan yang didapatkan 

dari setiap rupiah aset dalam perusahaan(Hery, 2016:144 dalam 

Esterlina dan Nila (2017)). 

 

 

3.6 Metode Dan Teknik Analisis Data 

1. Statistik deskriptif 

Pada dasarnya statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul dan tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. Sedangkan statistik  inferensial adalah yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi 

dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2010:207) dalam Umayah 

(2015). Alasan digunakannya pengujian statistik deskriptif dalam 

penelitian ini adalah karena statistik deskriptif berfungsi untuk 

menganalisis data penelitian sebelum dilakukannya analisis inferensial. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2011:160) dalam Umayah (2015). Hasil uji normalitas 

akan digunakan untuk menentukan alat uji yang sesuai untuk menguji 

𝑅𝑂𝐴  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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hipotesis penelitian. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

statistik Kolmogorov-smirnov. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujian yaitu: 

H0 : Data terdistribusi secara normal 

HA : Data tidak terdistribusi secara normal 

α : 0,05 (5%) 

Hipotesis nol diterima jika signifikan value uji Kolmogorov- 

smirnov > 0,05 (Ghozali, 2011:32). 

3. Uji Beda 

Uji beda digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesis pertama 

untuk mengetahui apakah pihak manajemen melakukan tindakan 

manajemen laba dengan cara menaikkan nilai akrual perusahaan pada 

periode sebelum melaksanakan akuisisi. Hipotesis kedua dan seterusnya 

yakni untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

jika dilihat dari segi rasio profitabilitas (ROA), rasio likuiditas (CR), rasio 

aktivitas (TATO), dan rasio solvabilitas (DER). Menurut Atmaja 

(2009:197) dalam Umayah (2015) terdapat dua metode yang digunakan 

untuk menguji hipotesis yaitu, metode parametrik yang memerlukan 

asumsi bahwa data terdistribusi secara normal. Metode nonparametrik 

yang tidak memerlukan asumsi bahwa data terdistribusi secara normal. 

Data yang telah terdistribusi normal, di uji menggunakan metode 

parametrik pada hipotesis  adalah uji paired sample test. Uji ini digunakan 

karena untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan 
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memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2011:64) dalam Umayah 

(2015). Namun apabila data tidak terdistribusi dengan normal, maka uji 

beda dilakukan dengan metode non parametrik. Alat uji mann-whitney 

sample t-test untuk hipotesis pertama. Uji ini digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang beda dua rata-rata populasi dengan data independen 

(Atmaja,2009:208) dalam Umayah (2015). Sedangkan pada hipotesis 

kedua dan seterusnya menggunakan Wilcoxon signed ranks test. Uji ini 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel untuk data 

berpasangan (pair observation). Uji Wilcoxon merupakan alternatif untuk 

uji t data berpasangan (t-paired) (Atmaja, 2009:213). 

 

 


