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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Penelitian yang ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu Bertujuan 

untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan 

apa yang terjadi (Bungin, 2005 hal. 44). 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis metode 

Melalui Model Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, dan Salehi And Mousavi 

terhadap dalam memprediksi Financial Distress. Metode kuantitatif dirasa tepat dan 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

menggunakan angka-angka sebagai indikator variable penelitian untuk menjawab 

permasalahan penelitian, Model prediksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model-model prediksi financial distress yang sudah dikembangkan sebelumnya, yaitu 

model Altman Z-Score, Zmijewski, Springate dan Salehi And Mousavi. Di karenakan 

terdapat beberapa kesamaan rasio variabel yang di gunakan masing-masing model, 

maka untuk mempermudah pemahaman peneliti mengurutkan variabel tersebut. 

Berikut perhitungan dari tiap model. 
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3.1.1 Model Altman Z-Score (1968) 

Agar model Alman Z-score dapat di gunakan pada perusahaan selain 

manufaktur, maka model prediksi di perbaruhi: 

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

Z >2,6 =sehat 

1,1< Z < 2,6 =grey area dan rawan financial distress 

Z < 1,1 = financial distress 

Keerangant: 

X1 = working capital/Total Asset  

X2 = Retained Earnings/Total Asset 

X3 = EBIT / Total Asset 

X4 = (Harga Saham X Jumlah Saham Beredar)/Total Liabilities 

 

3.1.2 Model Springate (1978) 

Model Springate (1978) dirumuskan sebagai berikut:  

S = 1.03 X1 + 3.07 X3 + 0.66 X6 + 0.4 X5 

S >1,062 = sehat 

0,862 < S < 1,062 = daerah rawan 

S < 0,862  = financial distress 

Keterangan: 

X1 = working capital/Total Asset  

X3 = EBIT / Total Asset 
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X5 = Sales/Total Asset 

X6 = Earnings Before Tax/Current Liabilities 

 

3.1.3 Model Zmijewski (1984) 

Model Zmijewski (1984) sebagai berikut:  

X =  −4.3−4.5X7+ 5.7X8+ 0.004X9 

X< 0 = sehat 

X > 0 = financial distress 

Ketarangan: 

X7 = Net Income/Total Asset 

X8 = Total Liabilities/Total Asset 

X9  = Current Asset/Current Liabilities 

 

3.1.4 Model Salehi And Mousavi (2016) 

Salehi and Mousavi (2016) merumuskan:  

H = -4.95+1.21 X10 + 0.59 X2 – 0.42 X11 + 1.02X12  + 1.24 X13 

H >1,12= sehat 

0,97 >H< 1,12 = grey area.  

H < -0,97 = Financial distres 

Keterangan : 

X2 = Retained Earnings/Total Asset 

X10= current capital/ total assets 
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X11= Shareholder's Emoluments/Total Assets 

X12= Operational Payments/Total Assets 

X13= If The Profit Two Years Ago Is Negative The Number (1) Otherwise The 

Number Zero (0). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Kuncoro (2009) “Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, 

yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajari atau menjadiobjek peneitian ” (Trianto, 2015, hal 49),. Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambaangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2016. Yang di akses di 

www.idx.com 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, hal 55).  

Kriteria yang dimaksud adalah : 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2015-2016 

2. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan laporan 

keuangan selama tahun penelitian. 
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Tabel III.1 

Kriteria Penentuan Sampel 

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2015-2016 
43 perusahaan 

Dikurangi dengan Perusahaan yang tidak memiliki 

kecukupan data selama tahun penelitian 
28 perusahaan 

Jumlah perusahaan yang memiliki kelengkapan data 

untuk seluruh tahun pengamatan atau dijadikan sebagai 

sampel  

15 perusahaan 

Sumber: www.idx.com di ases terakhir 20 Juli 2017 

Dari kualifikasi tersebut terpilih 15 perusahaan pertambangan di BEI yang di 

jadikan sampel penelitian. 15 perusahaan pertambangan yang di jadikan sampel 

tersebut adalah: 

Tabel III.2 

Perusahan Pertambangan Yang Memnuhi Kriteria Sampel 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ADRO 

BSSR 

BYAN 

ELSA 

GEMS 

HRUM 

INCO  

ITMG 

MBAP 

MEDC  

MYOH 

PTBA  

RUIS 

TINS 

TOBA 

Adaro Energy Tbk 

Baramulti Suksessarana Tbk 

Bayan Resource Tbk 

Elnusa Tbk 

Golden Energy Mines Tbk 

Harum Energy Tbk 

Vale Indonesia Tbk 

Indo Tambangraya Megah Tbk 

Mitrabara Adiperdana Tbk 

Medro Energi International Tbk 

Samindo Resource Tbk 

Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 

Radiant Utama Interinsco Tbk 

Timah (Persero) Tbk 

Toba Bara Sejahtera Tbk 

Sumber: www.idx.com di ases terakhir 20 Juli 2017 

 

 

http://www.idx.com/
http://www.idx.com/
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3.3. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode studi dokumentasi, Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang bersumber pada benda  tertulis (Arikunto, 2002 hal 135). Metode ini dilakukan 

dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002 hal 

206).  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil data berupa 

laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015-2016. Data diperoleh dari download softcopy laporan keuangan 

emiten di website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian yang dilakukan adalah 

menghitung keseluruhan data dengan menggunakan Metode Altman Z-score 

Springate, Zmijewski dan Salehi And Mousavi dengan  rumusan yang telah 

dijelaskan. Rumus yang digunakan setiap metode dihitung dan dimasukkan kedalam 

kriteria bangkrut atau tidak bangkrut. Setelah data selesai diolah dilakukan uji beda 

dengan menggunakan Kruskall Wallis. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4.1 Uji Kruskal Wallis H 

Uji Kruskal Wallis merupakan alternatif uji nonparametrik dari analisis varian 

satu jalur (one-way ANOVA) dimana nilai data di ganti dengan rank (Sulaiman,  

2005, Hal, 55). Uji ini merupakan alternative bagi uji F  yang tujuannya untuk 

menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih 

kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik 

(interval/rasio) dan skala ordinal. 

Prosedur untuk perhitungan uji kruskal-wallis adalah sama dengan yang di 

gunakan dalam uji mann-whitney, yaitu seluruh case dari seluruh grup di 

kombinasinkan dan du buat ranknya. Untuk masing-masing grup, rank-rank tersebut 

di jumlahkan, dan statistik kruskal-wallis di hitung dari jumlah yang di hasilkan  

tersebut. Statistic uji kruskal-wallis dapat digunakan adalah ( Sulaiman , 2005, Hal, 

56). 

H =
12

N(N + 1)
∑

Ri
2

ni

k

i=1

− 3(N + 1) 

H mendekati distribusi X2 dengan db = k - 1 

Dimana: 

ni: banyaknya nilai pengamatan (ulangan) pada tiap-tiap sampel (perlakuan) 

k : banyaknya sampel (perlakuan) yang di uji 

Ri : Jumlah ranking tiap sampel (perlakuan) 

N  : total pengamatan 
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Perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS 17, dan diketahui hasil 

dari uji Kruskall Wallis adalah apabila nilai signifikansi a < dari 0,05 maka Ha 

diterima. dan sebaliknya bila a > 0,05 maka Ha tidak diterima. 


