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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan analisis yakni pengujian hipotesis 

dengan melakukan pengujian hipotesis terhadap semua variabel yang diteliti. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pada sebuah studi empiris. 

3.2. Populasi dan sampel 

Menurut Nurul Zuriah (2009 : 116), populasi penelitian merupakan seluruh 

data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah 

ditentukan. Populasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-

2015. Sampel sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari 

populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi yang dimaksud. 

Prosedur penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sensus  yaitu pengambilan sampel dimana semua anggota populasi diteliti 

dengan jumlah pengamatan sebanyak 8 perusahaan telekomunikasi. 
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Tabel 3.1 : Daftar Perusahaan Telekomunikasi Tbk 

No Nama Perusahaan 

Kode 

Perusahaan 

1 PT Bakrie Telecom Tbk BTEL 

2 PT Axiata Tbk EXCL 

3 PT Smartfren Telecom Tbk FREN 

4 PT Inovisi Infracom Tbk INVS 

5 PT Indosat Tbk ISAT 

6 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG 

7 PT Telekomunikasi Indonesia TLKM 

8 PT Trikomsel Oke Tbk TRIO 

 

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah time series dimana times series 

analysis dilakukan dengan jalan membandingkan ratio-ratio financial perusahaan 

dari suatu periode keperiode lainnya. Perbandingan antara ratio yang dicapai saat ini 

dengan ratio-ratio pada masa lalu akan memperlihatkan apakah perusahaan 

mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan akan dapat dilihat 

pada trend dari tahun ke tahun, sehingga dengan melihat perkembangan prusahaan ini 

perusahaan dapat membuat rencana-rencana untuk masa depannya. Tersirat dalam 

pengertian ini bahwa perkembangan suatu perusahaan haruslah dibandingkan dengan 
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masa lalunya. Setiap perkembangan-perkembangan yang tidak diingini haruslah 

segera diperbaiki dan diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan semula. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dengan tipe skala rasio, 

karena data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan 

perusahaan telekomunikasi. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari sumber yang sudah ada, dan data tersebut tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti. (Uma Sekaran, 2007:42) 

Sumber data dalam penulisan proposal ini adalah data eksternal yaitu data 

yang berasal dari luar perusahaan. Seperti dari berbagai sumber buku, jurnal dan 

penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. Sedangkan untuk sumber data 

laporan keuangan telekomunikasi yang dijadikan sampel penelitian ini diperoleh dari 

Pusat Informasi Pasar Modal Pekanbaru Riau. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data ini diperoleh dari data historis perusahaan telekomunikasi dan laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan melalui internet yang telah diaudit selama 

empat tahun 2012-2015. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang 

diinginkan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga dapat 

diperoleh laporan keuangan, gambaran umum perusahaan serta perkembangannya 

yang kemudian digunakan penelitian. 
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Selain itu, dilakukan juga studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan 

likuiditas, financial leverage dan probalitas kebangkrutan seperti dari jurnal-jurnal, 

media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagi sumber, baik dari 

perpustakaan dan sumber lain. 

3.5. Variabel Operasional 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen (likuiditas dan Financial Leverage) dan variabel dependen (Probabilitas 

Kebangkrutan). 

3.5.1. Likuiditas 

Dalam penelitian ini variabel independen yang pertama adalah likuiditas, yang 

mana menurut Irham Fahmi (2014:49) rasio likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Adapun rasio 

yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah current ratio, quick ratio, cash 

ratio, dan net working capital. 

a. Current ratio 

Menurut Sawir (2009:10) Current ratio merupakan ukuran perusahaan dalam 

memenuhi Kewajiban jangka pendek. Current ratio yang rendah biasanya dianggap 

menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya current ratio yang 
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terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur 

yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampulabaan perusahaan. 

 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

b. Quick ratio 

Menurut Irham Fahmi (2014:74) Quick ratio (rasio cepat) merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi 

utang lancarnya. Adapun yang termasuk ke dalam quick ratio ialah aktiva lancar yang 

dapat dengan cepat diubah dalam bentuk kas, termasuk di dalamnya akun kas, surat-

surat berharga, beban dibayar di muka, piutang dagang, dan pendapatan yang masih 

harus diterima. Persediaan barang dagang tidak dihitung walaupun termasuk dalam 

aktiva lancar, karena persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang sulit diubah 

menjadi kas. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

 

 

Current Ratio = Asset Lancar 

Hutang Lancar 

Quick Ratio = Asset Lancar – persediaan 

Hutang Lancar 
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c. Cash ratio 

Menurut Kasmir (2012:138) cash ratio (rasio kas) merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara 

dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap 

saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi 

perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

d. Net working capital 

Modal kerja bersih (net working capital) merupakan bagian paling penting 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2014:74) Modal kerja 

bersih (net working capital) merupakan kunci utama dalam menutupi hutang usaha 

yaitu dalam kemampuan membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva 

lancar, karena dalam hal menutupi hutang usaha tentunya berkaitan dengan aktiva 

lancar yang merupakan bagian dari modal kerja bersih (net working capital). Oleh 

karena itu perusahaan harus mampu mempertahankan jumlah minimum modal kerja 

bersih.  

 

 

Cash Ratio =            Kas 

Hutang Lancar 
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Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

3.5.2. Financial Leverage 

Variabel independen yang selanjutnya adalah financial leverage. Dimana 

financial leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan 

akan memperbesar pendapatan per lembar saham (earning per share, EPS) (Martono 

dan Harjito, 2008:301). Adapun untuk mengukur financial leverage dengan 

menggunakan rasio yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan times interest 

earned ratio. 

a. Debt to asset ratio 

Menurut Irham Fahmi (2014:75) debt to asset ratio (DAR) adalah sebuah 

rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio ini juga sangat 

penting untuk melihat solvabilitas perusahaan. Solvabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan segala kewajiban jangka panjangnya.   

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

 

Net working capital = Asset Lancar – Hutang Lancar 

 

DAR   =  Total Utang 

 Total Asset 
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b. Debt to equity ratio 

Menurut Irham Fahmi (2014:75) debt to equity ratio (DER) adalah rasio yang 

membandingkan jumlah Hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para 

analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika 

dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang 

saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko 

yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

c. Times interest earned ratio 

Times interest earned merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum 

bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan 

besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Sawir 

(2009:14) mengatakan bahwa: Rasio ini juga disebut dengan rasio penutupan 

(coverage ratio), yang mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan 

dengan laba operasi (EBIT) dan mengukur sejauh mana laba operasi boleh turun 

tanpa menyebabkan kegagalan dari pemenuhan kewajiban membayar bunga 

pinjaman.  

 

DER   =  Total Utang 

Total Modal 
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Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

3.5.3. Probabilitas kebangkrutan 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah probabilitas 

kebangkrutan. Dimana probabilitas kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang 

bisa diartikan mulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek), yang merupakan 

kesulitan keuangan yang paling ringan, sampai ke pernyataan kebangkrutan, yang 

merupakan kesulitan yang paling berat. 

Adapun untuk mengukur probabilitas kebangkrutan adalah menggunakan Z-

Score. Model prediksi kebangkrutan dengan metode Altman disajikan dengan Z-

Score (Zi), nilai tersebut dicari dengan persamaan diskriminan yaitu: 

Zi = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +1,0X5. 

Dimana : 

X1 = (aktiva lancar – hutang lancar) / total aktiva 

X2 = Laba yang ditahan / total aktiva 

X3 = Laba sebelum bunga dan pajak / total aktiva 

X4 = Nilai pasar saham biasa dan preferen / nilai buku total hutang 

TIER  =  Laba sebelum Pajak dan Bunga 

Total Bunga 
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X5 = Penjualan / total aktiva 

Sumber : (Mamduh M. Hanafi, 2007:263) 

Berikut akan dijelaskan Rasio Keuangan dan pengukuran variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Working Capital to Total Assets Ratio (WCTA) 

Rasio ini mengukur likuiditas dengan membandingkan modal kerja dengan 

total aktiva. Modal kerja didefenisikan sebagai total aktiva lancar dikurangi total 

kewajiban lancar (Mamduh M. Hanafi, 2007:265). 

WCTA= Asset Lancar – Kewajiban Lancar 

Total Assets 

 

 

2) Retained Earning to Total Assets Ratio (RETA) 

Rasio ini mengukur kemampuan memperoleh laba dari sebuah perusahaan 

(Mamduh M. Hanafi, 2007:265). 

RETA= Laba Ditahan  

Total Aktiva 

 

 

3) Earning Before Interest and Taxes to Total Assets Ratio (EBITTA) 

Rasio ini untuk mengukur tingkat pengembalian dari aktiva, yang dihitung 

dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak tahunan perusahaan dengan total 

aktiva (Mamduh M. Hanafi, 2007:266). 
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EBITTA= Laba sebelum bunga dan pajak 

Total Aktiva 

 

 

4) Market Value Equity to Book Value of Total Deft Ratio (MVEBVD) 

Nilai pasar equitas yang dimaksud adalah jumlah saham perusahaanyang 

beredar dikalikan dengan harga pasar saham per lembarnya. Umumnya perusahaan 

yang gagal, mengakumulasikan lebih banyak hutang dibanding modal sendiri 

(Mamduh M. Hanafi, 2007:267). 

MVEBVD= Jumlah saham beredar x harga pasar saham 

Total Hutang 

 

5) Sales to Total Assets (SATA) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan peningkatan penjualan dari aktiva 

perusahaan yang merupakan suatu ukuran dari kemampuan manajemen dalam 

menghadapi kondisi yang kompetitif (Mamduh M. Hanafi, 2007:267). 

SATA=    Penjualan 

Total Aktiva 

 

Interprestasi dari hasil perhitungan nilai Z-score dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Z < 1,81 berarti perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius dan 

cenderung mengarah pada kebangkrutan. 
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2) 1,81 < Z < 2,99 biasa disebut sebagai area abu-abu dimana perusahaan dalam 

kondisi rawan yang mengalami sedikit masalah keuangan dan jika pihak 

perusahaan tidak melakukan tindakan yang berarti baik dari segi manajemen 

maupun struktur keuangan, perusahaan akan terancam kebangkrutan dalam 

beberapa tahun ke depan. 

3) Z > 2,99 berarti perusahaan tidak mengalami masalah keuangan atau dapat 

disebut dalam kondisi sehat. 

3.6. Metode Analisis 

3.6.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat P-P Plot of regression standardized 

residual yaitu penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot 

dan dengan melihat histogram dari residualnya. 

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan megikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2. Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dimaksudkan untuk memperoleh model regresi 

dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Uji ini juga untuk 

memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi dasar dalam analisis 

regresi yang meliputi asumsi : tidak terjadi  autokorelasi, terjadi heterokedastisitas, 

tidak terjadi multikolonieritas. (Duwi Priyatno, 2012:143) 

a. Uji multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Nilai Tolerance dan 

Variance Inflacation Factor (VIF) digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolonieritas. (Imam Ghozali, 2011:105-106) 

b. Uji heteroskedastisitas  

Menurut Imam Ghozali (2011:139-143), uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual 1 pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZRESID) yaitu 

dengan residualnya (ZPRED).  
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c. Uji autokorelasi  

Menurut Ghozali (2011:110) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggaanggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat 

masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji durbin-waston (DW test). 

Pengambilan keputusan pada uji durbin-waston adalah sebagai berikut: 

1) Jika DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

2) Jika DW < DL atau DW > 4 > DL maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

3) Jika DL < DW < DU atau 4-DL, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan 

pasti. 

3.6.3 Analisis Regresi 

Alat analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda. Menurut Duwi Priyatno (2012:145), analisis regresi linear berganda adalah 

analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen 

dengan menggunakan variabel independen. Secara umum, bentuk persamaan garis 

regresinya adalah: 

Y = a + b1CR + b2QR +b3CaR + b4NWC + b5DAR + b6DER + b7TIER + e 

Dimana : 
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Y = Probabilitas Kebangkrutan 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, dan b7 = Koefisien Regresi 

CR = Current Ratio 

QR = Quick Ratio 

CaR = Cash Ratio 

NWC = Net Working Capital 

DAR = Debt to Asset Ratio 

DER = Debt to Equity Ratio 

TIER = Times Interest Earned Ratio 

e = Error 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis didefenisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji. Hubungan tersebut yang diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang 

ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. (Uma 

Sekaran, 2007:32). Pengujian hipotesis merupakan proses pembuatan keputusan 

menolak atau mendukung yang tidak bebas dari kemungkinan kesalahan. Uji 
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hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji signifikan secara parsial (uji t) satu-

per satu variabel yang diukur dan diuji signifikan secara simultan (uji F). 

3.7.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial dengan menggunakan T-Test dilakukan untuk menguji pengaruh 

masing-masing dari variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel 

terikat (dependen). Uji t membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu bila t hitung > t 

tabel berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, 

sebaliknya jika t hitung <  t tabel maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat. 

3.7.2. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F. Hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah apakah likuiditas dan financial leverage 

berpengaruh secara sekaligus atau bersama-sama terhadap probabilitas kebangkrutan 

perusahaan telekomunikasi. 

3.7.3. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada diantara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
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informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Imam 

Ghozali, 2011:97). 

 

 

 

 

 

 


