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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi empiris. Penelitian 

dilakukan dengan cara mengambil data sekunder yang disediakan oleh situs 

resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Bank Indonesia. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

1. Variabel independen atau tidak terikat yang terdiri dari (X1) Modal 

Kerja dibagi Total Aset, (X2) Laba Ditahan dibagi Total Aset, (X3) 

Pendapatan Sebelum Dikurangi Biaya Bunga dibagi Total Aset, dan 

(X4) Nilai Buku Ekuitas dibagi Nilai Buku Utang. 

2. Variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah prediksi 

kebangkrutan model Z-Score pada perusahaan perbankan yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011).  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional 

yang telah terdaftar di situs Bank Indonesia (BI) maupun situs BEI pada 

periode 2011-2014 sebanyak 145 perusahaan. Peneliti tidak mengikutsertakan 
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bank syariah maupun BPR karena bank-bank tersebut belum termasuk 

perusahaan go-public. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Hal ini dikarenakan, tidak semua perusahaan yang 

terdaftar di BI mempublikasikan laporan keuangannya. Sehingga peneliti 

menentukan sendiri sampel perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Adapun 

kriteria sampel yang dipilih peneliti sebagai berikut: 

1. Merupakan perusahaan yang telah terdaftar di BEI..  

2. Ruang lingkup hanya pada perusahaan perbankan dalam negeri dan 

campuran. 

3. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada tahun 

2011-2014.   

D. Jenis dan Sumber Data 

Peneliti menggunakan jenis data sekunder dengan cara mengambil data 

laporan keuangan perusahaan lewat situs resmi BEI maupun BI. Sedangkan 

menurut sifatnya, merupakan data kuantitatif karena bersumber dari laporan 

keuangan perusahaan yang merupakan data internal perusahaan. Data laporan 

keuangan tersebut meliputi data laporan keuangan, data laporan perubahan 

modal, data neraca, data laporan arus kas, dan data catatan atas laporan 

keuangan perusahaan. Sumber data berasal dari situs resmi BEI dan situs 

resmi Bank Indonesia. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik atau cara dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi 

maupun kelembagaan (Sanusi, 2011). Peneliti mendapatkan data yang 

dibutuhkan dengan membuka situs resmi BEI maupun BI. Kemudian 

mengunduh laporan keuangan perusahaan, melihat gambaran umum bank 

serta perkembangannya, lalu mengkaji data sekunder tersebut yang kemudian 

digunakan dalam penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam menganalisis data, yakni: 

1. Menghitung rasio keuangan yang termasuk variabel independen atau 

tidak terikat. Rasio ini antara lain: 
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Keterangan: 

WCTA  = Working Capital to Total Asset 

RETA  = Retained Earning to Total Asset 

EBITTA = Earning Before Interest and Tax to Total Asset 

BVEBVL = Book Value of Equity to Book Value of Liability 

MK = Modal Kerja 

TA  = Total Aset 

LD  = Laba Ditahan 

PSBP = Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak 

NBE = Nilai Buku Ekuitas 

NBU = Nilai Buku Utang 

2. Melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus model Altman Z-

Score. Rumusnya sebagai berikut: 

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

3. Melakukan interpretasi hasil perhitungan sesuai titik cut-off yang telah 

ditentukan. Dari hasil nilai Z-Score, kondisi perusahaan dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

Z ≤ 1,1  = perusahaan dalam kondisi potensial bangkrut. 

1,1 < Z < 2,60 = perusahaan dalam kondisi kritis/rawan 

Z ≥ 2,60  = perusahaan dalam kondisi sehat 


