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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan 

yang bergerak di sektor jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2012-2015.Dengan jumlah populasi sebanyak 32 perusahaan. 

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang bergerak di sektor jasa transportasi yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2012-2015. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan Go Public dari sektor jasa transportasi yang tercatat di BEI 

periode 2012-2015. 

2. Perusahaan jasa transportasi yangmelaporkan laporan keuangan selama 

periode 2012-2015. 
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Tabel3.1: Tabel Sampel Penelitian 

No Kriteria Sampel Total 

1 Perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI periode 2012-2015 32 

2 
Perusaahaan jasa transportasi yang tidak melaporkan laporan keuangan 

selama periode 2012-2015 
(7) 

3 
Perusahaan yang mengalami suspend (diberhentikan sementara 

perdagangan saham di pasar reguler) 
(1) 

4 
Perusahaan yang total ekuitas negatif dalam laporan keuangan selama 

periode 2012-2015 
(3) 

  TOTAL 21  

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel diatas maka sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

sebanyak 21 sampel perusahaan. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu data skunder berupa laporan 

keuangan perusahaan periode 2012-2015 yang dipublikasikan setiap tahunnya 

oleh masing-masing perusahaan di jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.Sumber data penelitian ini didapatkan melalui alamat situs web 

perusahaan yang dipilih menjadi sampel penelitian. Sumber tersebut adalah 

www.sahamok.com, www.idx.co.id dan pojok BEI Unika Soegijapranata 

Semarang. 

 

 

 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa laporan keuangan perusahaan 

Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan situs resmi yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

 

3.4. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi 

linier berganda.Untuk dapat malakukan uji analisis regresi linier berganda perlu 

melakukan uji asumsi klasik yang menjadi syarat metode regresi linier berganda 

untuk mengetahui kelayakan dalam metode ini. Uji Asumsi Klasik memiliki 

beberapa tahapan yaitu: melakukan uji Normalitas, uji Heterokedastisitas, uji 

Multikolinieritas, uji Autokorelasi. 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Penggunaan model regresi untuk pengujian asumsi klasik harus memenuhi 

beberapa asumsi yang berlaku sebagai berikut(Ghozali, 2011):  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, dimana variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak.Jika data yang diperoleh lebih dari 20 atau (n>30) 
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maka data tersebut sudah dapat dikatakan berdistribusi normal.Pengujian ini 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnof. Jika nilai uji Kolmogorof-

Smirnof>0,05 maka data dalam penelitianini berdistribusi normal, sedangkan 

jika nilai uji <0,05 maka data dalam penelitan tersebut tidak berdistribusi 

normal.  

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dalam satu pengamatan terhadap 

pengamatan lainnya.Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu 

meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

absolute residual. Jika nilai signifikansi masing-masing variabel independen 

≥0,05 maka data terbebas dari heterokedastisitas. Dan jika nilai signifikansi 

≤0,05 maka data tidak terbebas dari heterokedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi korelasi diantara model variabel independen.Pengujian 

dilakukan dengan tolerance value dan VIF (varian inflation factor). Jika nilai 

tolerance value>0,1 maka tidak terdapat multikolineritasdan jika nilai 

tolerance value <0,1 maka terdapat multikolineritas. Langkah selanjutnya 

menggunakan nilai  VIF<10 data terbebas dari multikolineritas dan jika nilai 

VIF >10 maka tidak terbebas dari multikolineritas. 
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4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai Durbin-Watson (DW) dengan nilai dalam tabel DW 

dengan kriteria : 

a. Jika nilai Durbin-Watson (DW) lebih rendah atau kecil daripada 

batas bawah atau lower bound (d1), maka koefisien autokorelasi 

>0 sehingga terdapat autokorelasi positif. 

b. Jika nilai Durbin-Watson (DW) lebih tinggi atau besar daripada (4-

d1), maka koefisien autokorelasi <0 sehingga terdapat autokorelasi 

negatif.  

c. Jika nilai Durbin-Watson (DW) terletak diantara batas atas atau 

uppe bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi =0 

sehingga tidak ada autokorelasi.  

d. Jika nilai Durbin-Watson (DW) terletak diantara batas atas (du) 

dan batas bawah (d1) atau nilai DW terletak antara (4-du) dan (4-

d1), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  
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3.4.2. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis ini menggunakan metode uji regresi 

berganda.Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Koefisien Determinasi dan Uji t.  

1. Uji koefisien determinasi (R2) 

Tujuan uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara (0 dan 1). Nilai R2yang 

kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas.Sedangkan nilai R2 yang 

mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi 

variabel dependen. 

2. Uji t 

Pengujian t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 

hipotesis ini akan dilakukan dengan menggunakan (α = 0,05).Hasil 

uji t dapat dilihat pada tabel Coefficients pada kolom sig 

(significance). Maka kriteria sebagai berikut : 
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Ketentuan nilai signfikansi dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika tingkat signifikan t>0,05 maka Hipotesis ditolak, 

artinya bahwa tidak ada pengaruh variabel independen 

seperti Risiko Keuangan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan 

penjualan terhadap variabel dependen yaitu Nilai 

Perusahaan. 

2. Jika tingkat signifikan t< 0,05 maka Hipotesis diterima, 

artinya bahwa ada pengaruh variabel independen seperti 

Risiko Keuangan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan 

penjualan terhadap variabel dependen yaitu Nilai 

Perusahaan. 
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Berdasarkan metode tersebut maka diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

NP = α + β1 RSK + β2 PFT + β3 PTP + e 

Keterangan : 

NP  : Nilai Perusahaan  

α : Konstanta 

β1-β3 : Koefisien 

RSK  : Risiko Keuangan 

PFT  : Profitabilitas  

PTP  : Pertumbuhan Penjualan  

e : Standart Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


