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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan sumber data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian 

dianalisis menggunakan perhitungan statistik. sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melainkan melalui media perantara berupa laporan keuangan yang 

diterbitkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

pada tahun 2012-2016. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia yaitu http://www.idx.co.id. 

 

3.2 Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumen, 

yang dilakukan melalui observasi tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen laporan keuangan perusahaan. Pengambilan data melalui 

dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/ institusi. Dalam penelitian ini 

data yang diperoleh diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2012-2016. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

populasi dan sampel penelitian, misalnya apa yang menjadi populasi, besar 

sampel yang diambil dan dasar penentuannya serta metode pengambilan sampel. 

http://www.idx.co.id/


50 
 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono 2016). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic Index (JII) 

dan laporan keuangannya telah dipublikasikan pada tahun 2012-2016.  

 

3.3.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oeh populasi tersebut (Sugiono 2016). 

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik sampling 

dimana berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Trianto, 2015). Kriteria yang 

dimaksud adalah : 

a. Perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 

2012-2016. 

b. Perusahaan yang mengalami laba negatif minimal dua tahun berturut-turut/ 

perusahaan yang memiliki total Aset < dari total liabilities. 

c. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan 

keuangan selama tahun penelitian. 

d. Perusahaan yang konsisten menggunakan mata uang Rupiah atau Dolar. 

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan sampel sebanyak delapan 

perusahaan. Berikut daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut: 
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Tabel III.1 daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian 
No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1.  ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

2.  BTEL Bakrie telecom Tbk 

3.  ELTY Bakrieland Development Tbk. 

4.  ENRG Energy Mega Persada Tbk. 

5.  EXCL XL Axiata Tbk. 

6.  INDY Indika Energy Tbk. 

7.  KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

8.  TRAM Trada Maritime Tbk. 

Sumber: Data diolah 2017 

 

3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel  

3.4.1  Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam 

penelitian ini (Sekaran 2006). Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kondisi financial distress. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala nominal, yaitu dengan variabel dummy dimana perusahaan 

yang mengalami financial distress diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang 

Nondistress diberi kode 0. Financial distress diukur dengan menggunakan analisis 

diskriminan model Abbas (2011). Abbas dan Rashid (2011) menggunakan teknik 

multi diskriminasi analisis untuk menentukan koefisien diskriminan dan 

mengubah nilai variable untuk skor diskriminan atau Z-Score yang kemudian 

digunakan untuk mengklasifikasikan objek. Dengan menggunakan metode 

tersebut, maka abbas dan Rashid menghasilkan model sebagai berikut : 



52 
 

Z= 1,147 X1+ 0,701 X2- 0,732 X3 

Keterangan : 

Z= Model Abbas 

X1= Rasio Perputaran Total Aset (Asset Turn Over= TATO) 

X2= Rasio EBIT Terhadap Current Liabilities  

X3= Cash Flow Ratio 

Nilai cut off dari model Abbas adalah 0. Perusahaan yang memiliki nilai 

Z-Score kecil dari 0 maka dikategorikan sebagai financial distress. Abbas (2011) 

telah mengukur akurasi modelnya, dan menghasilkan tingkat akurasi 76,9% ketika 

diterapkan untuk meramalkan kebangkrutan pada sampel yang mendasari. 

3.4.2 Variabel independen  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

entah secara positif atau negatif (Sekaran 2006). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Leverage, Operating capacity dan 

operating profit margin. 

3.4.3 Operasional variabel 

Perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel III.2 Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1  Financial 

distress (Y)  

tahap penurunan 

kondisi keuangan 

yang terjadi 

sebelum terjadinya 

Penelitian ini variabel 

dependennya 

merupakan variabel 

dikotomi (dichotomous 

Nominal 
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kebangkrutan 

ataupun likuidasi 

dependent variabels). 

Dengan kata lain 

variabel dalam 

penelitian ini adalah 

variabel binary yang 

memiliki arti bahwa 

variabel disajikan 

dalam bentuk variabel 

dummy dengan ukuran 

binomial yaitu satu (1) 

apabila perusahaan 

mengalami financial 

distress dan nol (0) 

apabila perusahaan 

nondistress. 

2 Leverage rasio yang 

menunjukkan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

memenuhi 

kewajiban baik itu 

jangka pendek 

maupun jangka 

panjang 

Rasio yang dipakai 

dalam mengukur 

leverage adalah Total 

liabilities to Debt to 

Total Assets (Rasio 

total utang terhadap 

total aktiva). 

Rasio total utang 

terhadap total aktiva = 
                 

            
 

(Hadi, 2014) 

Rasio 

3 Operating 

Capacity 

Operating 

capacity 

diproksikan 

dengan perputaran 

total aktiva yang 

mencerminkan 

efisiensi 

operasional 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini 

rasio yang dipakai 

untuk mengukur 

operating capacity 

adalah Total Assets 

Turn Over. 

Perputaran total aktiva 

= 
                

            
 

 (Hanifah, 2013) 

Rasio 
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4 Profit margin  Profit Margin 

menghitung sejauh 

mana kemampuan 

perusahaan 

menghasilkan laba 

bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. 

Rasio Profit margin 

bisa dihitung sebagai 

berikut: 

Profit Margin = 
           

         
 

(Mamduh,2014) 

Rasio 

Sumber: Data Olahan 2017 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua tahap. Data yang 

dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan 

menggunakan dua metode statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif 

(uji hipotesis). 

3.5.1 Statitistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data 

kuantitatif dengan tujuan unutk menggambarkan data tersebut. Data yang akan 

dianalisis adalah gambaran perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini. Dengan statistik deskriptif ini akan diketahui nilai rata-rata (mean), distribusi 

frekuensi, nilai minimum dan maksimum serta deviasi standar. Data yang diteliti 

akan dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu perusahaan yang mengalami 

financial distress dan nondistress. 

 



55 
 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

logistic (logistic regression) karena memiliki satu variabel dependen (terikat) 

yang non metric (nominal) serta memiliki variabel independen (bebas) lebih dari 

satu. Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi 

klasik pada variabel bebasnya. Regresi logistic tidak memiliki asumsi normalitas 

atas variabel independen yang digunakan dalam model, artinya variabel 

penjelasnya tidak harus memiliki distribusi normal. Regresi logistic mengabaikan 

heteroscedacity, artinya variabel dependen tidak memerlukan homoscedacity 

untuk masing-masing variabel independen.  

Karakteristik dari variabel dependen yang bersifat dichotomous dalam 

penelitian ini mendukung digunakannya analisis regresi logistic yaitu financial 

distress atau nondistress. Model regresi logistic yang digunakan adalah untuk 

menguji apakah variabel-variabel independen mempengaruhi kondisi financial 

distress. 

Adapun model regresi logistic yang digunakan adalah sebagai berikut: 

LN=
 

   
 = b0+b1LEV+b2OPC+b3PM 

Dimana: 

P  : Probabilitass perusahaan yang mengalami financial distress 

b0  :Konstanta 

LEV  :Leverage 

OPC  :Operating Capacity 

PM  :Profit margin 
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Menurut Ghozali (2013) dalam analisis pengujian model regresi logistic 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menilai Model Regresi 

Dalam menilai model regresi logistic dapat dilihat dari pengujian Hosmar 

and Lemeshow’s goodnest of fit. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model 

yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai 

statistic Hosmar and Lemeshow’s goodnest of fit test sama dengan atau kurang 

dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak.sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05, 

maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, artinya model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau cocok dengan data.  

H0 = model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Ha = model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

 

2. Menilai keseluruhan model (Overal model fit) 

Untuk menilai keseluruhan model, ditunjukkan dengan log likelihoodvalue 

(nilai -2LL) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai 2LL pada awal (block 

number = 0) dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai – 2LL 

pada saat block number = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel 

bebas. Apabila nilai -2LL block number = 0 > nilai -2LL block number =1, maka 

menunjukkan model regresi yang baik. Log likelihood pada regresi logistic mirip 

dengan pengertian “sum of square error” pada model regresi sehingga penurunan 

log likelihood menunjukkan model regresi semakin baik. 
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3. Menguji koefisien Regresi 

pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. Uuntuk menentukan penerimaan atau penolakan H0 dapat 

ditentukan dengan menggunakan wald statistic dan nilai probabilitas (sig) dengan 

cara wald statistic dibandingkan dengan chi square table. Sedangkan nilai 

probabilitas (sig) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) 5% dengan 

kriteria: 

a. H0 tidak dapat ditolak apabila wald statistic < chi square table dan 

nilai probabilitas signifikan > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H 

alternative ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak. 

b. H0 ditolak apabila wald hitung > chi square table dan nilai probabilitas 

signifikan < tingkat signifikan (α). Hal ini berarti H alternative 

diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat diterima. Koefisien regresi dapat dilihat dari 

nilai B pada tampilan variables in the equation. Tanda yang didapat 

dari nilai B tersebut menyatakan pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 


