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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2014 sebanyak 9 perusahaan.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian mendeskripsikan dan menguraikan tentang 

potensi kebangkrutan perusahaan subsektor otomotif dan komponen dengan 

menggunakan model Altman Z-Score. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif 

karena menjelaskan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di perusahaan 

dengan informasi berupa angka-angka yang dapat menggambarkannya. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

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

sekunder tersebut berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2010-2014. 
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2. Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari situs www.sahamok.com dan pada situs resmi 

www.idx.co.id terutama data pada perusahaan subsektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan 

secara langsung dan sistematis dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

item dari objek yang diteliti, yaitu berupa laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi selama periode 2010-

2014. Serta data-data kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan analisis Z-

Score dari Altman.  

 

E. Tahapan Analisis Data 

Tahapan teknik analisis data yang dilakukan adalah:  

1. Melakukan perhitungan lima rasio keuangan yang perlu diteliti sesuai dengan 

model Altman Z-Score (X1, X2, X3, X4, X5). 

2. Menghitung Z-Score atau memasukkan hasil perhitungan lima rasio keuangan 

masing-masing perusahaan ke dalam rumus model Altman, sebagai berikut: 

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

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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3. Menginterpretasi hasil dari perhitungan nilai Z-score kedalam klasifikasi tiga 

kategori penilaian kondisi perusahaan sesuai dengan titik cutt-off untuk 

formula model Altman, yaitu sebagai berikut: 

 

Nilai Z-Score Interpretasi/Kategori Kondisi Keuangan 

Z < 1,81 Bangkrut (Tidak Sehat) >> Zona Berbahaya. 

1,81 - 2,99 Rawan (Grey area) >> Zona Abu-abu. 

Z > 2,99 Sehat (Tidak Bangkrut) >> Zona Aman. 

 (Rudianto: 2013). 


