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III. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode yang 

sistematis untuk memperoleh data yang meliputi pengumpulan data, pengolahan 

data, dan analisis data. 

 

A. Pemilihan Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

probabilitas atau non random, sehingga elemen-elemen populasi tidak mempunyai 

kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.  Teknik ini menggunakan 

metode purposive judgement sampling yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria berupa suatu pertimbangan 

tertentu. (Jogiyanto,2008). 

 

Adapun kriteria dalam pemilihan sampel yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. Merupakan perusahaan telekomunikasi berstatus PMDN dan perusahaan 

telekomunikasi berstatus PMA yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2010.  

2. Perusahaan  telekomunikasi yang memiliki laporan keuangan lengkap 

yang berakhir pada 31 Desember 2010. 
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3. Perusahaan telekomunikasi yang mempublikasikan laporan keuangan 

selama periode pengamatan tahun 2007-2010 dan tidak ada data missing 

(kosong) yang digunakan dalam penelitian. 

 

Dari 7 (tujuh) perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI terdapat 5 (lima) 

perusahaan telekomunikasi yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

laporan keuangan perusahaan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 pada 

perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia dan Data penunjang lainnya 

yang menyediakan data perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id 

 

B. Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel X1 , yaitu tingkat kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi lokal 

(PMDN) dan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

X1.1  : Current Ratio (CR) perusahaan telekomunikasi lokal 

X1.2 : Leverage Ratio (LR) perusahaan telekomunikasi lokal 

X1.3 : Return on Investment (ROI) perusahaan telekomunikasi lokal 

X1.4 : Price Earning Ratio (PER) perusahaan telekomunikasi lokal 

http://www.idx.co.id/
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2. Variabel X2 ,  yaitu tingkat kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi asing 

(PMA) dan dapat dijabarkan sebagai berikut : 

X2.1  : Current Ratio (CR) perusahaan telekomunikasi asing 

X2.2 : Leverage Ratio (LR) perusahaan telekomunikasi asing 

X2.3 : Return on Investment (ROI) perusahaan telekomunikasi asing 

X2.4 : Price Earning Ratio (PER) perusahaan telekomunikasi asing 

C. Alat Analisis  

Alat analisis dengan uji hipotesis dilakukan untuk menguji dan memberikan bukti 

yang meyakinkan terhadap hipotesis dalam penelitian ini yang berkaitan dengan 

terjadi atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari rasio-rasio yang telah 

dijelaskan sebelumnya.  Hipotesis yang akan diuji adalah nol (Ho) yang diterima 

atau ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang diterima jika Ho ditolak. 

1. Analisis Kuantitatif 

Penelitian ini mengunakan analisa rasio sebagai pembanding kinerja antara 

perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) dan perusahaan telekomunikasi asing 

(PMA) .  rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Current Ratio (CR)  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendek, dan merupakan ukuran yang paling sering digunakan. Angka pada 
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rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya. 

Current Ratio (CR) = 
Current Asset 

Current Liabiities 

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakn tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.   

2. Laverage Ratio (LR) 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva 

lebih kecil rasionya (solvable).   

Laverage Ratio   = 
Tota Hutang 

Total Aktiva 

 

3. Return on Investment (ROI) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

aktiva yang dipergunakan.  Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat 

diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya 

dalam kegiatan operasional perusahaan.  

%100
&

Re X
AktivaTotal

pajakbungaSetelahLaba
InvestmentOnturn  

4. Price Earning Ratio (PER)  

Rasio ini mengukur kesediaan investor untuk membayar setiap laba yang 

diperoleh perusahaan.  Semakin tinggi nilai PER maka semakin tinggi 

kepercayaan investor pada perusahaan atas kinerja yang akan datang.  PER 

juga merupakan indikator atas nilai saham perusahaan. 

Price Earning Ratio = 
Harga Saham 

Earning per Share 
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Earning per Share ( EPS) = Laba Bersih : Jumlah Saham yang Beredar 

 

2. Uji Statistik 

 

a. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)  

 

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov ) adalah uji untuk mengukur apakah data 

yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak sehingga dapat membantu 

memutuskan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik.  Apabila data 

berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan  analisis beda rata-rata yang 

digunakan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dengan 

menggunakan current ratio, laverage ratio, return on investment (ROI), dan price 

earning ratio (PER) antara perusahaan telekomunikasi lokal (PMDN) dan 

perusahaan telekomunikasi asing (PMA) yang terdaftar di Bursa Efek      

Indonesia.  Analisis ini diselesaikan dengan menggunakan analisis uji-t sampel 

satu sisi untuk sisi atas ( independent sampel  t-test upper tailed). Uji-t untuk 

sampel independen merupakan metode yang digunakan untuk sampel bebas 

dengan membandingkan rata-rata antara dua variabel yang diteliti.  Setelah 

dilakukan analisis uji-t sampel independen maka akan diperoleh nilai rata-rata 

current ratio, laverage ratio, return on investment (ROI), dan price earning ratio 

(PER) antara  perusahaan telekomunikasi berstatus PMDN dan perusahaan 

telekomunikasi berstatus PMA. 
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Sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji 

statistik non parametrik dengan analisis Uji Mann-Whitney (Mann Whitney Test) 

disebut juga uji U atau uji Jumlah peringkat Wilcoxon . 

 

D. Menentukan Keputusan Uji Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan adalah :  

Ho : Kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi asing (PMA) tidak lebih     

baik dibandingkan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi lokal 

(PMDN). 

H a  : Kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi asing (PMA) lebih baik    

dibandingkan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dalam negeri 

(PMDN). 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi dengan membandingkan 

nilai probabilitas (Sig) dengan α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jika probabilitas < 0,05 maka Ho tidak terdukung dan Ha  terdukung 

- Jika probabilitas > 0,05 maka Ho terdukung dan Ha tidak terdukung. 
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