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Description :
Pengaruh Laba Bersih, Modal Kerja, dan Arus
Kas Terhadap Harga Saham PT Indosat, Tbk. (dibimbing oleh Yanuar Ramadhan).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara laba bersih, modal
kerja dan arus kas dengan harga saham pada PT Indosat, Tbk. baik secara simultan
maupun parsial. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang didapat pada PT
Indosat, Tbk. periode 2003 sampai dengan triwulan ketiga 2010 dan data tersebut
diolah.
Pengukuran menggunakan metode analisis data yang terdiri dari: uji
normalitas data, uji asumsi klasik, rasio keuangan, dan uji hipotesis (uji R, Uji t, Uji
F).
Uji normalitas berdasarkan data awal menunjukkan bahwa data normal
selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik agar data yang diperoleh dapat
dianalisis. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.
Hasil uji autokorelasi membuktikan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model
regresi. Uji heteroskedastisitas menujukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari uji asumsi
klasik.
Rasio keuangan dan tingkat pertumbuhan modal digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan PT Indosat, Tbk. dan sebagai data perhitungan untuk menganalisis.
Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel
independen yaitu laba bersih, modal kerja, dan arus kas secara bersama-sama atau
tidak terhadap variabel dependen yaitu harga saham (uji F) serta mengetahui terdapat
pengaruh atau tidak masing-masing variabel independen yaitu laba bersih, modal
kerja, dan arus kas terhadap variabel dependen yaitu harga saham secara.
Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara laba bersih dengan harga saham secara parsial, sedangkan pengaruh antara
modal kerja dan arus kas dengan harga saham tidak memiliki pengaruh yang
signifikan secara parsial. Secara simultan, laba bersih modal kerja, dan arus kas
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham karena tingkat signifikan
dari hasil uji F dibawah 0,05.
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