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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode komparatif. Menurut Sugiyono 

(2013;11) metode komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan 

dengan sampel lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Dalam hal ini 

peneliti membandingkan prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan sub 

sektor batubara dari tahun 2012-2015 dengan menggunakan  metode Altman Z-

Score, Springate, Zmijewski, dan Grover. 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan sub sektor 

perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

Sedangkan pemilihan sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu dari 

peneliti. Adapun sampel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015. 

2. Kelengkapan data Perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang konsisten 

mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit tahun 2012-2015. 

3. Perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang konsisten menyajikan 

laporan keuangannya dalam bentuk rupiah tahun 2012-2015. 
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C. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dari 

laporan keuangan perusahaan batubara tahun 2012-2015. Sedangkan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002:146-147) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia berupa laporan keuangan dengan mengakses website www.idx.co.id. 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu 

dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengkaji data sekunder yang berupa 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data yang 

diambil dari laporan keuangan adalah data aset lancar, total aset, liabilitas lancar, 

total liabilitas, total ekuitas, laba ditahan, penjualan, earning before interest and 

tax, earning before tax, dan laba atau rugi bersih.  

E. TEKIK ANALISA DATA 

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian agar 

dapat diintrepretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. 

Berikut tahap analisis data yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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1. Perhitungan Rasio Keuangan 

Perhitungan rasio keuangan pada seluruh data menggunakan rasio dalam 

model prediksi Altman, Springate, Zmijewski, dan Grover. Berikut ini rasio 

yang digunakan oleh masing-masing model prediksi : 

a. Working Capital to Total Assets 

b. Retained Earning to Total Assets 

c. Earning Before Interest and Tax 

d. Book Value of Liabilities to Book Value of Equity 

e. Earning Before Tax to Current Liabilities 

f. Sales to Total Assets 

g. Return On Assets 

h. Debt Ratio 

i. Current Ratio 

2. Implementasi Hasil Perhitungan Model Prediksi Kebangkrutan 

a. Model Altman Z-Score 

Rumus pada model ini adalah sebagai berikut : 

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

Keterangan : 

X1 = Working capital/total assets  

X2 = Retained earnings/total assets   

X3 = Earnings before interest and taxes/total assets   

X4 = Book Value of Equity/book value of liabilities 
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Model Altman Z-Score mengklasifikasikan perusahaan dengan skor < 

1,1 berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Skor 1,1 – 2,6 

diklasifikasikan sebagai grey area, sedangkan perusahaan dengan skor > 2,6 

diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi mengalami 

kebangkrutan. 

b. Model Springate 

Rumus pada model ini adalah sebagai berikut : 

𝑆 = 1,03𝐴 + 3,07𝐵 + 0,66𝐶 + 0,4𝐷 

Keterangan : 

A = Working capital/total assets  

B = Earning before interest and taxes/total assets   

C = Earning before taxes/current liabilities   

D = Sales/total assets 

Model Sprigate mengklasifikasikan perusahaan dengan skor S < 0,862 

diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan S > 0,862 diprediksi 

sebagai perusahaan yang sehat atau tidak berpotensi mengalami 

kebangkrutan. 

c. Model Zmijewski 

Rumus pada model ini adalah sebagai berikut : 

𝑋 = −4,3 − 4,5𝑋1 + 5,7𝑋2 − 0,004𝑋3 

Keterangan : 

X1 = ROA (Return on Assets)  

X2 = Leverage   
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X3 = Liquidity 

Model Zmijewski mengklasifikasikan perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan dengan skor X ≥ 0 Sedangkan skor X < 0 diprediksikan tidak 

akan mengalami kebangkrutan. 

d. Model Grover 

𝐺 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,650𝑋1 + 3,404𝑋2 − 0,016𝑅𝑂𝐴 + 0,057 

Keterangan : 

X1     = Working capital/total assets  

X2     = Earnings before interest and taxes/total assets   

ROA  = Net income/total assets 

Model Grover mengklasifikasikan perusahaan dengan skor G ≤ -0,02 

diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan G ≥ 0,01 diprediksi 

sebagai perusahaan yang sehat atau  tidak berpotensi mengalami 

kebangkrutan. 

3. Menganalisis ketepatan model prediksi kebangkrutan 

a. Perbandingan hasil prediksi masing-masing model prediksi kebangkrutan 

Sebelum melakukan perhitungan tingkat akurasi, dilakukan 

perbandingan terhadap masing-masing hasil dari model prediksi 

kebangkrutan dengan menghitung jumlah perusahaan yang dikategorikan 

berpotensi bangkrut, tidak bangkrut, maupun grey area. 

b. Perhitungan tingkat akurasi dan tipe error model prediksi kebangkrutan 
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Analisis ini disertai dengan perhitungan presentase keakuratan masing-

masing model prediksi. Tingkat akurasi dan tipe error tiap model dihitung 

dengan cara sebagai berikut : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100% 

𝑇𝑖𝑝𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐼𝐼 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑒 𝐼𝐼

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100% 

Tingkat akurasi penelitian juga menganalsis presentase tipe 

kesalahannya (tipe error). Tipe error II adalah kesalahan yang terjadi jika 

model memprediksi objek penelitian bangkrut tetapi kenyataannya tidak 

bangkrut (Bellovary et al, 2007)  dalam Andriyanti (2016). 


