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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan lokasi penelitian, pendekatan 

populasi dan sampel atau sumber, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. Secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut : 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio-rasio yang tetapkan 

dalam model Zmijewski (X1), model Springate (X2) dan model Grover (X3) dalam 

memprediksi financial distress pada sebuah perusahaan transportasi. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian ini banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data yaitu berupa laporan keuangan perusahaan transportasi tahun 2014 

sampai tahun 2017, penafsiran terhadap data tersebut berupa prediksi kebangkrutan 

berdasarkan modelZmijewski, model Springate dan model Grover yaitu dengan nilai 

cut off. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi 

matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 
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 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, 

dimana data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama 

dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tulis. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan transportasi berupa laporan neraca, 

laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas 

laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 yang telah diterbitkan di 

website masing-masing perusahaan. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014 : 115). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan transportasi. 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dengan menggunakan sampel, maka 

dapat diperoleh suatu ukuran yang dinamakan statistik. Metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah Sampel Purposive (Purposive Sampling). 

Penarikan Sampel Purposive adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. 

Pelaksanaan pengambilan sampel berdasarkan purposive ini antara lain sebagai 

berikut : mula-mula peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi misalnya 

dengan mengadakan studi pendahuluan/dengan mempelajari berbagai hal yang 

berhubungan dengan populasi. Kemudian peneliti menetapkan berdasarkan 

pertimbangannya sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian, sehingga 
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teknik pengambilan sampel secara purposive ini didasarkan pada pertimbangan 

pribadi peneliti sendiri (Prof..Dr.Sugiyono,2011:218-219). 

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah berdasarkan kriteria sebagai 

berikut : 

Perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI) secara 

konsisten dari tahun 2014 sampai tahun 2017, tidakdelisting dan IPO. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 24sampel perusahaan transportasi dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Purposive Sampling 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Populasi 36 

Perusahaan yang delisting dari tahun 2014-2017 (1) 

Perusahaan yang IPO dalam tahun 2014-2017 (4) 

Perusahaan transportasi yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan secara berturut-turut periode tahun 2014-2017 

(7) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 24 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang 

akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Studi dokumentasi, yaitu studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh 

hal-hal yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan serta dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi data historis laporan 

keuangan perusahaan transportasi didapatkan dengan membuka website dari 

objek perusahaan transportasi yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan 

keuangan yang telah diaudit selama tahun 2014-2017, gambaran umum serta 

perkembangannya. 

2. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan data bersifat teoritis mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk 

menunjang kelengkapan data dengan menggunakan buku-buku literature,  

jurnal-jurnal serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai model Zmijewski, 

model Springate dan model Grover. 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai 

dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada 

waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran dan Bougie 

2017:77). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel tersebut adalah : 
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1.6.1 Variabel Bebas (X) 

a. Model Zmijewski 

Model prediksi yang dihasilkan oleh Zmijewski tahun 1983 ini merupakan riset 

selama 20 tahun yang telah diulang. Zmijewski (1984) menggunakan analisis rasio 

likuiditas, laverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Model ini menghasilkan 

rumus sebagai berikut (Sari:2013):  

X-Score = -4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 + 0,004X3 

Keterangan: 

 X1= ROA ( Return on Asset ) 

 X2= Leverage( Debt Ratio ) 

 X3= Likuiditas ( Current Ratio )  

Klarifikasi dari hasil perhitungan tersebut dimasukan kedalam cut off point yang telah 

ditentukan yaitu:  

 Jika hasil >0 Perusahaan berpotensi financial distress 

 Jika hasil < 0 Perusahaan tidak berpotensi financial distress 

Menghitung rasio-rasio model Zmijewski : 

1. Return On Asset = 
          

           
 

2. Leverage ( Debt Ratio) = 
               

           
 

3. Rasio Lancar = 
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b. Model Springate 

 Gordon L. V Springate (1978) telah melakukan penelitan berkaitan dengan model 

prediksi potensi financial distress suatu perusahaan. Pada awalnya Springate 

menggunakan 19 rasio keuangan namun setalah melakukan pengujian Springate 

mengambil empat rasio. Model Springate memiliki rumus : 

S-Score = 1,03 A + 3,07 B+ 0,66 C + 0,4 D 

Keterangan : 

 A= Working capital / Total asset  

B= Net profit before interest and taxes / Total asset  

C= Net profit before taxes / Current liabilities  

D= Sales / Total asset  

Springate mengemukakan nilai cutoffyang berlaku untuk model ini adalah 0,862 

dengan kriteria penilaian apabila:   

 Nilai S-score< 0,862  Perusahaan berpotensi financial distress   

 0,862 < Nilai S-score >1,062  Perusahaan berada dalam Grey Area  

 Nilai S-score> 1,802  Perusahaan tidak berpotensi financial     

distress 
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Menghitung rasio-rasio model Springate : 

1.Working Capital to Total Asset = 
               

           
 

 

2. Net Profit Before Interest and Taxes To Total asset 

 = 
                                    

           
 

3. Net Profit Before Interest to Current Liabilities 

                  
                       
                   

 

4. Sales to Total Asset =
     

           
 

 

c. Model Grover 

Model Grover diciptakan dengan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model 

Altman Z-Score. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan 

bangkrut jika diperoleh skor kurang atau sama dengan -0,02 ( G ≤ -0,02) dan 

perusahaan dikatakan tidak memiliki potensi bangkrut yang jika diperoleh skor lebih 

atau sama dengan 0,01 ( G ≥ 0,01)perusahaan dengan memiliki skor diantara batas 

atas dan batas bawah berada pada grey area (-0.02≤ G ≤0.01). Rumus Grover yaitu 

sebagai berikut:  

G-Score= 1,650 X1 + 3,404 x2 + 0,016 ROA + 0,057 
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Dimana:  

X1= working capital/ total asset  

X2= Earning before interst and taxes/total asset  

ROA= Net Income/total asset  

Menghitung rasio-rasio model Grover: 

1. Working Capital to Total Asset = 
               

           
 

2. EBIT to Total Asset = 
                                 

           
 

3. ROA = 
           

           
 

 

1.6.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) atau variabel Independent adalah variabel yang menjadi 

penyebab timbulnya variabel.Y merupakan nilai keseluruhan penjumlahan model 

Zmijewski, model Springate dan model Grover. Nilai ini menunjukkan kemungkinan 

terjadinya kebangkrutan dan ketidakbangkrutan pada perusahaan setelah 

dibandingkan dengan nilai cut off. 

3.7  Metode Analisis Data 

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk dapat memberikan 

jawaban dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data, 
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peneliti menggunakan program Microsoft Excel. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik.   

Tahapan Penelitian dalam Penelitian ini adalah :  

1. Pemilihan Sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

2. Input dan mengolah data menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung 

rasio model penelitian. 

3. Setelah mengetahui hasil perhitungan rasio model penelitian, kemudian 

menganalisis perhitungan kebangkrutan menggunakan formula dari model 

Zmijewski, Springate, dan Grover. 

4. Penarikan simpulan dan saran model mana yang tingkat akurasinya tinggi 

untuk digunakan dalam memprediksi perusahan transportasi. 

 


