
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel  

Sugiyono (2015:148) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karateristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sugiyono (2015:149) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2015:156). Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam 

sektor pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2011 – 2015. Sampel penelitian ini berjumlah 15 perusahaan 

(Lampiran A). 

Tabel 3. 1 Keterangan Jumlah Sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Populasi 24 

Tidak terdaftar di BEI periode 2011 – 2015 6 

Annual report tidak lengkap 2 

Delisting 1  

Sampel Akhir 15  

 Sumber: Data diolah peneliti, 2016 



3.2 Metode Pengumpulan Data 

Bungin (2013:128-129) Data sekunder adalah data yang diambil dari 

sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data sekunder 

adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan oleh 

sumber data ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data 

sekunder, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

tahunan (annual report) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011 – 2015 yang diperoleh dari website resmi BEI dan 

website perusahaan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

studi pustaka dan metode dokumentasi. Metode studi pustaka adalah metode 

dengan cara membaca buku dan literatur pendukung yang relevan, sedangkan 

metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari informasi yang terdapat 

dalam annual report perusahaan tahun 2011 – 2015. 

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu metode 

perhitungan potensi kebangkrutan model Altman Z-score dan model Springate 

untuk mengukur serta mengetahui kemungkinan terjadinya financial distress. 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Oktavia (2015:40) Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang 

bagaimana suatu variabel akan diukur serta apa yang digunakan untuk 



mengukurnya. Pada penelitian ini definisi operasional mengacu pada bagaimana 

mengukur suatu variabel. Model Altman Z-score dan Springate digunakan untuk 

mengukur dan mengetahui kemungkinan terjadinya financial distress yang 

merupakan kegagalan keuangan pada perusahaan. Perusahaan mengalami 

kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian 

modal kerja (Purnajaya dan Merkusiwati 2014:3). Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala interval. Sugiyono (2015:29) Skala interval adalah 

suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang 

memiliki data ordinal. Data penelitian ini berupa skor penentu kondisi perusahaan 

yang diperoleh dari hasil menghitung oleh karena itu penelitian ini menggunakan 

skala interval karena setelah menghitung dilakukan klasifikasi kondisi keuangan 

perusahaan berada pada kondisi berpotensi bangkrut, grey area dan tidak 

berpotensi bangkrut berdasarkan cut-off model Altman Z-score dan model 

Springate (Tabel 3.4 dan Tabel 3.5). 

Tabel 3. 2 Variabel dan Indikator Model Altman Z-score 
Variabel Indikator Rumus Sumber Skala 

Edward 

Altman 

Working Capital to 

Total Assets 
                                  

            
 

  

Retained Earning  to 

Total Assets 

                

            
 

  

Earnings Before 

Interest and Taxes to 

Total Assets 

    

            
 

Widodo 

C. Putro 

(2013:6) 

Interval 

Market Value of 

Equity to Book Value 

to Total Liabilities 

                                        

                 
 

  

Sales to Total Assets      

            
 

  

Sumber: Data diolah peneliti, 2016 



 
Tabel 3. 3 Variabel dan Indikator Model Springate 

Variabel Indikator Rumus Sumber Skala 

Gordon 

L.V 

Springate 

Working Capital to 

Total Assets 
                                  

            
 

  

Earning Before 

Interest and Tax to 

Total Assets 

                               

            
 

Widodo 

C. Putro 

(2013:6) 

Interval 

Earnings Before 

Taxes to Current 

Liabilities 

   

                   
 

  

Sales to Total Assets      

            
 

  

 
 

Tabel 3. 4 Kriteria Penilaian Model Altman Z-score (Z) 

Z Kondisi Sumber 

Z > 2.99 Tidak Berpotensi Bangkrut  

1.81 – 2.99 Grey Area Meita (2015:9) 
Z < 1.81 Berpotensi Bangkrut  

 

 

Tabel 3. 5 Kriteria Penilaian Model Springate (S) 

S Kondisi Sumber 

S > 0.862 Tidak Berpotensi Bangkrut Purnajaya dan Merkusiwati 

(2015:5) 

S < 0.862 Berpotensi Bangkrut  

 

3.4 Analisis Data 

 Metode analisa data pada laporan keuangan digunakan untuk mengukur, 

mengetahui dan menggambarkan kondisi kemungkinan terjadi kebangkutan atau 

tidak bangkrut pada perusahaan yang diteliti, yaitu sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2011 – 2015. Seluruh data keuangan yang diperoleh 

melalui website resmi BEI dan website perusahaan lalu diolah menggunakan 

metode perhitungan potensi kebangkrutan model Altman Z-score dan Springate 

untuk menemukan perbedaan antara kedua metode kebangkrutan tersebut. 

Dilakukan uji beda dengan menggunakan Paired Samples T-Test untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan potensi kebangkrutan antara kedua model 

kebangkrutan dalam penelitian ini. 

Sumber: Data diolah peneliti, 2016 

Sumber: Data diolah peneliti, 2016 

Sumber: Data diolah peneliti, 2016 



 Sugiyono (2015:245) Paired samples t-test adalah metode yang digunakan 

untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan dengan data berskala 

interval atau rasio. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan bagaimana 

kondisi perusahaan berdasarkan perhitungan dengan model Altman Z-score dan 

model Springate. Data berpasangan karena peneliti membandingkan dengan 

menggunakan 15 perusahaan batubara, masing-masing perusahaan memerlukan 

lima tahun laporan tahunan untuk diteliti, masing-masing perusahaan diteliti hasil 

perhitungannya, dengan model Altman Z-score dan model Springate. Skala yang 

digunakan adalah interval, dimana peneliti melakukan penetapan kondisi 

perusahaan berdasarkan cut-off berdasarkan hasil perhitungan dengan model 

Altman Z-score dan model Springate. 

Peneliti memilih tingkat signifikansi 0.05. Doughlas, et al (2014:263) 

Probabilitas 0.05 adalah bahwa hipotesis nol yang benar ditolak. Hipotesis nol 

ditolak jika nilai paired samples t-test kurang dari atau sama dengan tingkat 

signifikansi yang digunakan. Pengujian paired samples t-test dilakukan dengan 

menggunakan program IBM SPSS 20 untuk mendapatkan derajat kebebasan dan 

nilai signifikansi paired samples t-test sebagai ukuran dalam menentukan jawaban 

atas hipotesis.  

3.5 Tahap Analisis Data 

 Penelitian ini memiliki beberapa tahap analisis data, yaitu: 

1. Mengumpulkan teori-teori yang relevan yaitu teori Edward Altman dan 

teori Gordon L.V Springate. 



2. Mengumpulkan informasi mengenai kondisi sektor pertambangan batubara 

saat ini. 

3. Mengumpulkan laporan tahunan perusahaan batubara yang terdaftar di 

BEI tahun 2011 – 2015.  

4. Melakukan perhitungan dengan rasio model Altman Z-score dan model 

Springate berdasarkan laporan tahunan. 

5. Melakukan uji beda atas hasil perhitungan dengan metode Paired Samples 

T-Test melalui IBM SPSS 20 untuk menguji perbedaan atas kedua model. 

6. Pengambilan kesimpulan hasil, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, 

maka    diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 

maka    ditolak.   

7. Mempelajari informasi yang terdapat dalam laporan tahunan.  

8. Menentukan apakah model kebangkrutan Altman atau model Springate 

yang paling sesuai bagi perusahaan batubara yang terdaftar di BEI tahun 

2011 – 2015.  


