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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi 

Sekaran (2015), Populasi merupakan seluruh kelompok orang,kejadian, 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi penelitian ini merupakan 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016-2018 berjumlah 5 perusahaan. 

 

3.2. Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1. Sampel 

Sekaran (2015), Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Total seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia adalah 5 perusahaan. Terdiri dari;  PT.Bakrie Telecom.Tbk, PT. 

Smartfren Telecom.Tbk, PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk, PT.XL Axiata.Tbk, 

dan PT.Indosat.Tbk. 

3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sekaran (2015), Pengambilan sampel (Sampling) merupakan proses 

memilih sejumlah elemen dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat/ karaketistiknya akan dapat menggeneralisasikan sifat 

atau karakteristik pada elemen populasi. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah sensus/jenuh. Sugiyono (2015), Dimana setiap populasi 

digunakan menjadi sampel penelitian. Hal ini digunakan jika jumlah populasi 

relative kecil. Sehingga sampel yang digunakan 5 perusahaan sector 

telekomunikasi yaitu PT.Bakrie Telecom Tbk, PT.Smarrfren Telecom Tbk, 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. XL Axiata Tbk, dan PT.Indosat Tbk. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, jenis data penelitian ini merupakan data 

sekunder. Sekaran (2015), data sekunder merupakan data internal dan eksternal 

suatu organisasi yang dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau 

publikasi informasi. Website yang digunakan www.idx.co.id untuk mengetahui 

laporan keuangan setiap perusahaan selama 3 tahun (2016-2018), dan 

www.sahamok.com untuk mengetahui daftar perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Metode 

studi pustaka merupakan mengumpulkan beberapa sumber dari berbagai buku dan 

jurnal penelitian yang berhubungan topik penelitian ini. Penelitian ini berasal dari 

beberapa website yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini. 

 

3.4. Metode Analisis Data  

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif Menganalisis hasil 

data (angka-angka) yang dihitung dalam penelitian. Sekaran(2015), studi 

deskriptif  bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variable 

yang diteliti dalam situasi tertentu. Analisis ini menggunakan metode Altman Z-

Score untuk mengetahui tingkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

financial distress. Rudianto(2013), Model ini disebut dengan model Altman 

Modifikasi. Formula Z-Score terakhir ini dinilai sangat fleksibel karena dapat 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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digunakan untuk berbagai bidang usaha dan cocok digunakan pada Negara 

berkembang .  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut; 

1. Mengumpulkan laporan keuangan  

2. Menghitung rasio-rasio dalam metode Altman Z-Score, sebagai berikut; 

X1 = Modal Kerja (Aktiva lancar-Hutang lancar)/ Total Aktiva 

X2 = Laba ditahan/Total aktiva 

X3 = Laba sebelum bunga dan pajak/Total aktiva 

X4 = Total Modal / Total hutang 

3. Menghitung nilai Z-Score melalui rasio-rasio yang telah dihitung dalam 

Formula Altman Z-Score, dengan rumus: 

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

4. Menggolongkan perusahaan berdasarkan kriteria penilaian yang ada. 

Digolongkan menjadi 3 golongan  Kriteria penilaian antara lain; 

Z-Score >2,6 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat 

sehingga dapat dikategorikan perusahaan ini tidak bangkrut. 

1,1 < Z-Score < 2,6 berada di daerah rawan dimana perusahaan tersebut 

tidak dapat ditentukan apakah perusahaan bangkrut atau tidak karena berada 

dalam daerah kelabu atau daerah rawan bangkrut. 

Z-Score < 1,1 dikategorikan sebagai per usahaan yang memiliki kesulitan 

keuangan yang sangat besar  sehingga memiliki risiko bangkrut.  

5. Melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan descriptive analysis 

untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik yang terjadi pada 

perusahaan , terkait dengan: 

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan mengalami masalah 

keuangan/financial distress. Bagaimana kondisi keuangan yang telah 

terjadi, berupa kinerja modal perusahaan,laba ditahan yang dimiliki 
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perusahaan, laba operasi perusahaan, laba ditahan (bagaimana 

reinvestasi pada perusahaan), dan kinerja perusahaan dalam 

membayarkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki dengan nilai pasar.  

b) Bagaimana kaitannya factor-faktor pada analisis metode Altman Z-

Score model Modifikasi dengan keadaan perusahaan saat ini. 

c) Trend keuangan berupa kondisi perusahaan yang mengalami prediksi 

kebangkrutan. 

  


