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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini ialah perusahaan sektor 

pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana 

perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengalami kerugian minimal 3 

periode diantara periode 2011-2014, perusahaan tersebut diantaranya : 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ARII PT. Atlas Resources Tbk. 

2 BRAU PT. Berau Coal Energy Tbk. 

3 BUMI PT. Bumi Resources Tbk. 

4 DEWA PT. Darma Henwa Tbk. 

5 DOID PT. Delta Dunia Makmur Tbk. 

6 PKPK PT. Perdana Karya Perkasa Tbk. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Menurut Sugiyono 

(2013:11) penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan 

untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini 

membandingkan prediksi kebangkrutan dari tahun ke tahun periode 2011-2014 

pada perusahan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI 

dengan menggunakan model Altman, Zmijewski, dan Springate. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

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

sekunder ini berupa data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur dan berupa 
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angka-angka atau numerik. Data kuantitatif ini berupa laporan keuangan 

perusahaan sektor pertambangan sub sektor batubara yang mengalami kerugian 

minimal 3 tahun periode 2011-2014. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari 

situs resmi Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id. Data yang diambil dari 

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

liabilitas, total ekuitas, laba ditahan, penjualan, earnings before interest and tax, 

earnings before tax, dan laba atau rugi bersih.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi, 

dimana teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil data laporan 

keuangan perusahaan melalui akses situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs 

resmi perusahaan pertambangan batu bara. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan laporan keuangan perusahaan batu bara di Indonesia 

dan mengidentifikasi setiap akun yang dibutuhkan dalam perhitungan diskriminan 

Altman, Zmijewski dan Springate, maka langkah-langkah selanjutnya adalah : 

1. Menghitung rasio-rasio yang digunakan dalam metode altman tiap 

tahunnya, yaitu: 

X1 =  

X2 =  

http://www.idx.co.id/
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X3 =  

X4 =  

2. Memasukkan hasil perhitungan rasio kedalam rumus diskriminan altman 

yang dihitung setiap tahun 

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

3. Diperoleh hasil z score setiap tahunnya, hasil tersebut kemudian di 

sesuaikan dalam interval zona yang telah dibuat oleh altman yang 

meliputi: 

Z > 2,6   : Zona aman 

1,1 < Z > 2,6  : Zona abu-abu 

Z < 1,1   : Zona berbahaya 

4. Menghitung rasio yang digunakan dalam model diskriminan Zmijewski 

yaitu : 

X1=   

X2=  

X3=  

5. Memasukkan hasil perhitungan kedalam rumus diskriminan Zmijewski 

Z = -4,3 – 4,5X1+5,7X2-0,004X3 

6. Didapat hasil Z-score yang kemudian hasilnya diklasifikasikan. Jika 

hasilnya negatif maka perusahaan tidak berpotensi bangkrut. Sebaliknya, 

jika hasilnya positif, maka perusahaan berpotensi bangkrut.  
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7. Menghitung 4 Rasio yang digunakan dalam diskriminan Springate yang 

meliputi : 

X1 =  

X2 =  

X3 =  

X4 =  

8. Memasukkan rasio rasio tersebut dalam diskriminan Springate 

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 

9. Diperoleh hasil Springate score yang kemudian hasil tersebut disesuaikan 

dengan interval zone yang dibuat springate yaitu: 

Z > 0,862 : Perusahaan Sehat 

Z < 0,862 : Perusahaan berpotensi bangkrut 

10. Memberikan kesimpulan terhadap ketiga hasil diskriminan tersebut dalam 

mengukur potensi kebangkrutan. 

 


