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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

 

Pada penelitian ini peneliti menentukan obyek penelitian yaitu perusahaan-

perusahaan property and real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015-2017. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

 

Populasi merupakan keseluruhan hal baik kelompok orang, peristiwa, atau 

hal lainnya yang akan diteliti  dalam penelitian (Sekaran, 2014). Pada penelitian ini 

, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 47 perusahaan property and 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan peneliti memilih 

perusahaan property and real estate sebagai obyek penelitian karena adanya tingkat 

return terhadap investasi yang dianggap besar dan sektor tersebut dipandang 

menjadi salah satu kontibusi besar bagi perekonomian Negara Indonesia. Periode 

penelitian dilakukan mulai dari  periode 2015-2017. Periode 2015-2017 dipilih 

karena pada periode tersebut mencerminkan kondisi penjualan perusahaan pada 

sektor property and real estate ketika terjadi fluktuasi pada pergerakan ekonomi 

Negara Indonesia yang berdampak pada perusahaan property and real estate itu 

sendiri. Populasi dalam penelitian ini dilampirkan dalam lampiran 2 halaman l.  
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Sampel merupakan sebagian subjek atau jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi yang diteliti. Jika dalam penelitian jumlah populasinya besar, 

maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi yang diteliti. Oleh sebab itu, 

sampel yang diambil dalam penelitian harus benar-benar representative atau dapat 

mewakili (Sugiyono, 2011 dalam jurnal Muchlis, 2015). Terdapat 4 parameter yang 

digunakan untuk menentukan representative sampel, yiatu : ukuran variabilitas 

populasi, besarnya jumlah sampel, teknik pengambilan sampel, dan ketelitian 

dalam memasukkan karakteristik dari sampel.  

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan 

sampel pada penelitian ini, yaitu: 

1. Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2015-2017. 

2. Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2015-2017. 

3. Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015-2017, yang memiliki kelengkapan data mengenai variabel-

variabel yang akan diteliti. 

4. Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), yang jumlah laba ditahannya mengalami fluktuasi dan penurunan dari 

tahun 2015-2017. 
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Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penentuan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria di atas. Tahapan penentuan sampel ditunjukkan pada tabel 3.1 di 

bawah ini. 

Tabel 3. 1 Tahapan Penentuan Sampel 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, Maret 2019  

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel yang telah ditentukan di atas, dari 47 

perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2015-2017, diperoleh 10 perusahaan property and real estate yang 

masuk ke dalam kriteria-kriteria tersebut. 10 perusahaan yang masuk dalam 

kriteria-kriteria di atas dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

No Kriteria-Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan 

1 
Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. 
47 

2 

Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), yang menerbitkan laporan keuangan 

selama periode 2015-2017. 

47 

3 

Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017, yang memiliki 

kelengkapan data mengenai variabel-variabel yang akan 

diteliti. 

47 

4 

Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), yang jumlah laba ditahannya 

mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. 

(37) 

 Jumlah Sampel Peneltian 10 
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Tabel 3. 2 Sampel Penelitian 

 

Sumber : Data Sekunder bulan Maret 2019  

 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dapat 

didapat dari berbagai sumber data seperti website, laporan keungan perusahaan, 

hasil penelitian, maupun artikel. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti 

dapat memperoleh dan mempelajari informasi mengenai perusahaan property and 

real estate dengan lebih cepat dan mudah. Keuntungan lain penggunaan data 

sekunder dalam penelitian yaitu lebih hemat waktu dan biaya dalam mencari 

informasi karena peneliti dapat secara langsung mencari informasi melalui internet 

atau publikasi informasi perusahaan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 

2 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 

3 COWL Cowell Development Tbk 

4 DART Duta Anggada Realty Tbk 

5 DMAS Puradelta Lestari Tbk 

6 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk 

7 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

8 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 

9 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 

10 TARA Sitara Propertindo Tbk 
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digunakan dalam melakukan analisis berupa laporan keuangan perusahaan property 

and real estate yang menjadi sampel penelitian selama periode 2015-2017. 

Pada penelitian ini juga, sumber data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai data-data yang diperlukan dalam analisis penelitian ini yaitu, 

sumber data yang diperoleh dengan cara mengakses website www.idx.co.id dan 

website dari masing-masing perusahaan yang akan diteliti. Penggunaan website dari 

masing-masing perusahaan diperlukan untuk mengetahui secara lebih detail 

mengenai data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, website 

perusahaan juga membantu peneliti dalam mendapatkan laporan keuangan, apabila 

pada website www.idx.co.id tidak terdapat informasi yang dibutuhkan. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

sumbernya berasal dari catatan maupun dokumen-dokumen pada masa lalu. Data 

terrsebut dapat berupa tulisan maupun gambar (Sugiyono, 2013:240 dalam jurnal 

Ningrum, 2015). Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah menggunakan 

data laporan keuangan dan profil perusahaan property and real estate yang terdaftar 

di BEI  periode 2015-2017 yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan website 

masing-masing perusahaan yang diteliti. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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3.5. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain ( Bogdan dalam Sugiyono, 2013 dalam jurnal Ningrum, 2015 ). Alat 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan program 

komputer Excel Statistic Analysis 2013.  

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif yaitu teknik analisis dengan 

menggunakan perhitungan angka-angka yang berasal dari suatu laporan keuangan 

syang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. 

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Menghitung rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam model prediksi 

kebangkrutan Altman (Z-Score). 

2. Menghitung nilai Z-Score dengan menggunakan persamaan deskriminan berikut 

ini (Altman,2000): 

Zi = 3,25 + 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4  

3. Menggolongkan atau mengklasifikasikan hasil Z-Score berdasarkan kriteria dan 

area yang sudah ditentukan. Kriteria prediksi kebangkrutan dapat dilihat dalam 

tabel 3.3. di bawah ini. 
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Tabel 3. 3 Titik cut-off oleh Altman (Z-Score) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Altman(2000) 

 

4. Menginterpretasikan hasil penelitian secara kualitatif, untuk menjelaskan 

kondisi masing-masing perusahaan yang diteliti, apakah perusahaan 

kemungkinan berpotensi bangkrut, rawan bangkrut atau tidak bangkrut. 

5. Membuat kesimpulan mengenai perusahaan yang diprediksi berpotensi besar 

akan mengalami kebangkrutan berdasarkan hasil analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Nilai Z-Score 

Tidak Bangkrut (Safe Zone) 

Jika Z > 
5,85 

Daerah Rawan (Grey Zone) 

Jika Z 
4.,35 – 5,85 

Bangkrut (Distress Zone)  

Jika Z < 
4,35 


