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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sample 

 Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau minat yang 

ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini seluruh 

perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah populasi. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Perusahaan-

perusahaan telekomunikasi tersebut adalah : PT Telekomunikasi Indonesia, 

PT Indosat, PT Smartfren Telecom, PT Excel Axiata, PT Bakrie Telecom dan 

PT Inovisi Infracom.  

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan pengambilan sampel bertujuan 

atau purposive sampling berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu sehingga 

pengambilan sampel dilakukan dengna metode judgement sampling atau 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun 

pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria-

kriteria pengambilan sampel yang meliputi: 

1.  Perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di negara Indonesia 

2. Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Perusahaan telekomunikasi yang beroperasi selama periode penelitian 

4. Perusahaan telekomunikasi yang melakukan publikasi laporan keuangan 

yang telah diaudit dari tahun 2011 sampai tahun 2015 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Populasi  6 

2 Tidak mempublikasikan Laporan 

Keuangan secara konsisten 

 2 

 Jumlah Sampel 4 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah.2016. 

Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel, terdapat empat 

perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria pengambilan sampel tersebut 

yaitu: PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat, PT Smartfren Telecom dan 

PT Excel Axiata. 

  Alasan pemilihan sampel adalah kesesuaian sampel dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan dimana kriteria-kriteria tersebut memenuhi 

tujuan penelitian. Selain itu, terjadi peningkatan kebutuhan akan 

telekomunikasi selama kurun waktu lima tahun terakhir dan kontribusi 

sektor komunikasi terhadap PDB selalu meningkat sejak tahun 2012. Seiring 

meningkatnya kontribusi sektor komunikasi terhadap PDB, industri 

telekomunikasi sebagai bagian dari sektor komunikasi tentu mengalami 

pertumbuhan. Selain itu, sektor komunikasi juga menjadi bagian penting 

pengembangan sektor tersier yang akan menjadi sektor utama di masa 

depan. 
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3.2 Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Sekaran (2006), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

seseorang, bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Perusahaan 

Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

Sumber data dalam penmelitian ini adalah website Bursa Efek Indonesia 

www.idx.co.id 

 

3.3 Teknik Analisis 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat utama untuk 

melakukan analisi keuangan. 

Analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan yang penting 

antarperkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio merupakan salah 

satu alat yang paling populer dan paling banyak digunakan (Hery,2014).  

Adapun rasio keuangan terdiri atas rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, 

rasio rasio aktivias, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Setelah 

melakukan analis rasio keuangan, peneliti melakukan pendekatan Piotroski’s 

F-Score untuk menetukan kinerja keuangan perusahaan secara agregat 

http://www.idx.co.id/
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Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendukung 

analisis agregat yang dilakukan terhadap setiap perusahaan telekomunikasi 

yang dipilih sebagai sampel. 


