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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi di 

Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 sampai 

dengan 2016. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena 

penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu. Peneliti menenetukan suatu 

kriteria khusus saat menentukan sampel. Kriteria nya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Perusahaan Telekomunikasi yang open public dengan mempublikasian 

data finansial nya melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id pada tahun 2012-2016 

Pada penelitian ini ditentukan terdapat 7 perusahaan yag masuk dalam 

kriteria yaitu 

1. PT. XL Axiata Tbk. 

2. PT. Inti Bangunan Sejahtera Tbk. 

3. PT. Indosat Tbk. 

4. PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. 

5. PT. Solusi Tuna Pratama Tbk. 

6. PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk. 

7. PT. Sarana Menara Nusantara Tbk. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam artian data yang 

digunakan diperoleh melalui media perantara. Data yang diambil dari situs 

http://www.idx.co.id/
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resmi perusahaan dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh berbagai 

perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia. Data-data yang dipublikasikan 

pada Bursa Efek Indonesia yaitu nama perusahaan, profil dan diskripsi 

perusahaan, serta laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2012-2016. 

Sedangkan Return saham diambil dari harga saham pada media internet 

yaitu www.duniainvestasi.com untuk melihat histori harga saham dari periode 

ke periode. Harga saham sendiri diambil satu bulan setelah laporan keuangan 

tahunan diterbitkan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dengan metode membuka website resmi 

perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan juga 

website resmi bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dari objek penelitian 

kemudian data data tersebut diolah. Data yang diambil berupa deskripsi dan 

profil perusahaan serta laporan keuangan yang telah di audit yang diterbitkan 

antara tahun 2012-2016. 

Data mengenai harga saham diperoleh melalui situs 

www.duniainvestasi.com. Harga saham diambil dari harga saham penutupan 

satu bulan setelah laporan keuangan perusahaan diterbitkan antara tahun 

2012-2016 

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpukan data dari membaca dan 

memahami buku yang berkaitan dengan analisis kebangkrutan dengan 

metode Altman Z-score. saham dan pengaruh rasio pada altman Z-score 

modifikasi 1995 terhadap return saham dari buku dan jurnal serta hasil 

penelitian dari berbagai sumber. 

http://www.duniainvestasi.com/
http://www.duniainvestasi.com/
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3.4 Metode Analisis Data. 

3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan metoe analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi ini bertujuan memperoleh suatu gambaran 

menyeluruh antara hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependen pada setiap perusahaaan secara parsial. Variabel independen dalam 

pernelitian ini adalah rasio-rasio pada model prediksi Altman Z-score 

modifikasi yang akan diteliti pengaruhnya terhadap return saham sebagai 

variabel dependen 

Sebelum melakukan uji linier berganda, terdapat metode yang 

mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil 

yang baik. Tujuan melakukan asumsi klasik ini agar variabel sebagai 

estimator atas variabel terikat tidak bias. Keseluruhan data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memberi jawaban terhaap penelitian 

ini. Dengan software SPSS versi 19 peneliti melakukan pengujian 

perhitungan. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian analisis regresi liner berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka dilakukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut 

;  

 

3.4.2.1 Uji Normalisasi Data 
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Merupakan syarat awal dalam analisis data. Uji ini digunakan 

untuk meemperlihatkan sampel data yang diambil dari populasi data 

yang berdistribusi normal atau tidak. Jika P value (sig) > 0.05 maka data 

tersebut berdistribusi normal sebaliknya jika nilai signifikasnsi < 0.05 

maka data tersesbut tidak berdistribusi normal. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji ini untuk menemukan apakah mdoel regresi memiliki korelasi 

antar-variabel bebasnya karena model yang baik tidak memiliki 

korelasi antara variabel bebas. Batasan yang dipakai untuk menunjukan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau VIF < 10 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terdapat residual data penganggu yang mempengaruhi data observasi. 

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji 

autokorelasi meliliki tujuan menguji model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Untuk menguji ada tidaknya 

gejala autokorelasi maka digunakan uji Durbin-Watson test. 
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3.4.2.4 Uji Heteroskedastitas 

Untuk menguji apakah model regresi yang diuji terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual tiap data operasi. Ketidaksamaan 

variance dari residual dinamakan sebagai keadaaan heteroskedastitas. 

Bentuk analisis yang digunakan untuk menentukan hereroskedastitas 

adalah jika nilai signifikansi > (0.05) maka tidak terjadi 

heteroskeastitas, jika nilai signifikansinya < (0.05) maka terjadi 

heteroskedastitas. 

3.4.3 Uji koefisien determinasi 

Uji koefisien determinasi R2  digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011). 

Uji ini menjelaskan variabel independen rasio Net Working Capital to 

Total Asset,Retained Earning to Total Asset, Earning Before Interest 

and Taxes to Total Asset, dan  Book Value of Equity to Total Debt pada 

model prediksi Altman Z-score modifikasi seberapa jauh 

kemampuanya dalam menerangkan return saham nya sebagai variabel 

dependen. 

3.4.4 Uji Parsial t 

Uji ini dilakukan untuk mencari tau apakah variabel bebas secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Uji t 
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dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada 

tingkat signifikansi 5% 

Jika t hitung < t table atau p value > a dikatakan tidak signifikan dan 

hipotesis penelitian ditolak. 

Jika t hitung > t table atau p value < a dikatakan signifikan dan hipotesis 

penelitian diterima.  

Apabila nilai signifikansi t hitung variabel bebas < 0.05 menandakan 

adanya pengaruh signifikan terhadap variabel terikat begitu pula 

sebaliknya. 

Variabel yang diuji pada penelitian ini adalah Net Working 

Capital to Total Asset,Retained Earning to Total Asset, Earning Before 

Interest and Taxes to Total Asset, dan Book Value of Equity to Total 

Debt. Pada penelitian ini akan diuji seberapa jauh variabel tersebut 

menerangkan tingkat signifikansinya terhadap return saham 

perusahaan. 


