
 

ABSTRAK 

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah 

Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di Bursa Efek Indonesia 

Oleh 

M Taufik Arepas 

Initial Public Offering atau IPO adalah penawaran saham untuk yang pertama kalinya kepada 

masyarakat. IPO merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memperoleh tambahan modal yang berguna untuk pengembangan perusahaan. Keuntungan 

dari melakukan IPO adalah perusahaan akan memperoleh tambahan modal yang relatif lebih 

mudah dan secara otomatis perusahaan akan lebih dikenal oleh publik. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan perusahaan 

antara 3 tahun sebelum IPO hingga 3 tahun sesudah IPO pada perusahaan non financial yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang listing pada tahun 2013. Rasio keuangan perbankan 

yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR), Cash Ratio 

(CAR), Total Debt To Total Capital Asset Ratio (DAR), Total Debt To Equity Ratio (DER), 

Total Assets Turnover Ratio (TATO), Working Capital Turn Over (WCTO), Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan kriteria: (1) Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan non financial. (2) Perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) di BEI 

pada tahun 2013  dan masih tercatat (listing) sebagai perusahaan publik sampai sekarang. (3) 

Perusahaan tersebut memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. Jumlah sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 6 perusahaan dari jumlah 

populasi sebanyak 22 perusahaan. Hasil penelitian dengan uji beda untuk sampel berpasangan 

menggunakan uji Wilcoson menunjukkan bahwa hanya rasio DAR dan DER yang 

menunjukkan perbaikan dengan tingkat signifikansi 5% meski hanya terjadi pada kondisi-

kondisi tertentu. Sedangkan variabel CR, CAR, TATO, WCTO, ROA dan ROE tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jika dilihat secara keseluruhan, kinerja keuangan 

perusahaan tidak ada perbedaan yang signifikan sesudah melakukan IPO. Hal ini bisa saja 

terjadi karena periode pengamatan yang singkat dan juga kondisi perusahaan yang masih 

dalam tahap penyesuaian sesudah melakukan IPO.   
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