
 

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

 

 

3.1 Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

penelitian yang di peroleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan secara 

tidak langsung dengan melalui internet. Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi data laporan keuangan (berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan arus 

kas, dan laporan perubahan ekuitas) periode 2010-2014 yang diambil dari Bursa 

Efek Indonesia. 

 

 

3.2 Populasi dan sampel 

 

Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakter  tertentu.  Objek  atau  nilai  yang  akan  diteliti  dalam  populasi  disebut 

elemen populasi yang berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya.  

Perusahaan yang menjadi populasi adalah sebagai berikut dari Tabel 4 dibawah 

ini. 
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Tabel 4. Populasi nama perusahaan (emiten) dan Kode emiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.idx.co.id 

 

Populasi untuk  penelitian  ini  adalah  perusahaan  makanan  dan  minuman  yang  

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan makanan dan 

minuman  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2010 -2014 

sebanyak tiga belas. 

 

 

 

No Nama perusahaan  (emiten) Kode emiten 

1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk   (AISA) 

2 Tri Bayan Tirta Tbk  (ALTO) 

3 Delta Djakarta Tbk  (DLTA) 

4 Indofood Tbk   (ICBP) 

5 Indofood Tbk   (INDF) 

6 Multi Bintang Tbk  (MLBI) 

7 Mayora Tbk  (MYOR) 

8 Prasidha Aneka Niaga Tbk  (PSDN) 

9 Nippon Indosari Corpora Tbk  (ROTI) 

10 Sekar Bumi Tbk  (SKBM) 

11 Sekar Laut Tbk  (SKLT) 

12 Siantar Top Tbk  (STTP) 

13 Ultrajaya Tbk  (ULTJ) 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Teknik pemilihan  sampel 

 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu dan 

memiliki  karakteristik  tertentu,  jelas  dan  bisa  dianggap  mewakili  populasi.  

 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan 

yang ditarik dengan menggunakan beberapa pertimbangan.  

 

Teknik pemilhan sampel ini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam 

pemilihan ini di tetapkan sebanyak 4 perusahaan dan diambil dari Tabel 2 pada  

penjualan tahun 2014 . 

 

Adapun kriteria yang digunakan dalam tehnik pemilihan sampel  adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Memiliki satu emiten sampel dengan jumlah penjualan tertinggi di Tahun 

2014.   

2. Memiliki dua emiten sampel dengan penjualan pada rata-rata di Tahun 

2014. 

3. Memiliki satu emiten sampel dengan jumlah penjualan terkecil di Tahun 

2014. 

 

Diperoleh empat perusahaan yang memenuhi sebagai sampel dalam penelitian ini 

yang ditampilkn dari tabel 5 sebagai berikut: 
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Tabel 5. Kode emiten sampel dan kriteria sampel 
 
 

 

 

Sumber :www.idx.co.id 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah penyaringan data dengan mencari dan mendapatkan 

data sekunder berupa dokumen-dokumen perusahan yang memuat informasi yang 

berkaitan dengan variabel-variabel penelitian (Supardi, 2005). 

 

Dokumen perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas. Data didalam penelitian ini diperoleh melalui www.idx.co.id 

 

 

 

 

 

 

No  Kode emiten Kriteria sampel 

1 ICBP 
 

jumlah penjualan tertinggi 

2 MLBI 
 

Jumlah penjualan pada rata-rata 

3 SKLT jumlah penjualan terkecil 

4 ULTJ Jumlah penjualan pada rata-rata 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 

3.5.1 Penghitungan Rasio Keuangan Model Altman 

 

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kebangkrutan perusahaan 

dengan menggunakan metode Altman Z Score sebagai alat analisa data. Sesuai 

dengan ketentuan Altman Z Score bahwa jika perusahaan yang diprediksi berasal 

dari emerging market di luar Amerika Serikat maka menggunakan model Altman 

( Z” Score ). Dengan menggunakan metode Altman ini, maka kita akan dapat 

mengetahui tingkat kebangkrutan pada suatu perusahaan. Ada beberapa rasio yang 

digunakan dalam metode Altman, yaitu: 

 

Model Z-Score pertama 

 

 

Model Z-Score pertama Altman digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan pada perusahaan-perusahaan terbuka yang telah listing di bursa 

saham. Model ini diciptakan pertama kali oleh Altman pada Tahun 1968. 

Z = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5 

Keterangan : 

 

X1=    Modal Kerja 

            total aktiva 

 

X2 =   Laba ditahan 

            Lotal Aktiva 

  

X3 =        EBIT 

            Total Aktiva 

 

X4 =  Nilai Pasar Saham 

              Total Hutang 

 

X5 =       Penjualan 

             Total Aktiva 
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Perhitungan nilai Z dari perusahaan yang diteliti apabila lebih kecil dari 1,81 

berisiko tinggi terhadap kebangkrutan, bila nilai Z berada diantara 1,81 sampai 

dengan 2,99 dikatakan masih memiliki resiko kebangkrutan, dan bila diatas nilai 

2,99 aman dari kebangkrutan. 

 

Model Z-Score kedua  

 

Model kedua ini adalah bentuk penyesuaian dari model Z Score Altman 

sebelumnya yang ditujukan apabila saham atau stock dari suatu perusahaan tidak 

diperdagangkan secara umum (notpubliclytraded). Untuk itu, rasio 

X4 (Market Value of Equity To Total Liabilities) tidak dapat dihitung. Untuk 

mengatasi hal ini, Altman merubah rasio X4 yang menggunakan Market Value of 

Equity sebagai penggati Book Value of Equity. Akibatnya, besaran koefisien 

masing-masing variabel juga ikut berubah seperti dalam formula dibawah ini: 

 

Z’ = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

 

Keterangan : 

 

X1=    Modal Kerja 

            total aktiva 

 

X2 =   Laba ditahan 

            Lotal Aktiva 

  

X3 =        EBIT 

            Total Aktiva 

 

X4 =  Nilai Buku Ekuitas 

              Total Hutang 

 

X5 =       Penjualan 

             Total Aktiva 
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Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z- Score 

model Altman (1983), yaitu: 

1. Jika nilai Z < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut.  

 

2. Jika nilai Z = 1,23 - 2,9 maka termasuk grey area 

 

3. Jika nilai Z > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

 

 

Model Z-Score ketiga 

 

Model  Altman Z-Score Ketiga Seiring berjalannya waktu, perkembangan pasar 

obligasi dan investasi pada obligasi sudah menjalar ke negara-negara berkembang. 

Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua 

perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi 

di negara berkembang (emerging market). 

 

X1 adalah rasio ini mengukur likuiditas dengan membandingkan : 

 

                Modal Kerja (Rp)   

                Total Aktiva (Rp) 

 

X2 adalah rasio ini mengukur profitabilitas kumulatif dengan  

membandingkan : 

 

     Laba Ditahan (Rp)  

    Total Aktiva (Rp) 

 

X3 adalah rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva dengan membandingkan : 

 

                Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) (Rp) 

                Total Aktiva (Rp) 

 

X4 adalah rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

dari nilai buku ekuitas yang dimiliki dengan membandingkan :   

 

       Nilai Buku ekuitas(Rp)   

                 Total Hutang(Rp) 
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Data atau hasil perhitungan rasio-rasio tersebut, kemudian dianalisa lebih jauh 

dengan menggunakan Altman Z Score. Rumus Z Score yang digunakan adalah 

rumus Model Altman Z Score Ketiga. Dan rumus tersebut adalah : 

 

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

 

Dari hasil analisa dengan metode Altman, akan diperoleh hasil berupa angka- 

angka atau nilai Z Score yang kemudian dapat menjelaskan tingkat kebangkrutan 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nilai Z Score ini akan menjelaskan kondisi 

keuangan yang dibagi dalam beberapa tingkatan atau dengan ketentuan : 

 

a.   Jika Z-Score < 1,21 = Artinya bahwa perusahaan tersebut tidak sehat  dan  

diambang kebangkrutan atau berpotensi akan mengalami kebangkrutan. 

b.  Jika Z-Score  1,21-2,60 = Artinya bahwa perusahaan tersebut sehat dan  

dideteksi bahwa perusahaan dalam kondisi aman dari kebangkrutan. 

c.  Jika Z-Score  > 2,60 = Artinya bahwa perusahaan tersebut sangat sehat dan  

dideteksi bahwa perusahaan dalam kondisi sangat aman dari kebangkrutan. 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang di buat untuk 

menjelaskan hal tersebut. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar oleh karena 

itu perlu diadakan pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan model pendekatan Altman untuk 

mengetahui apakah empat sampel perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) berada dalam sehat dan sangat sehat 
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Kondisi ini dapat dilihat dari nilai Z- score dari masing-masing perusahaan 

dengan  ketiga model yang berbeda sebagai berikut : 

 

1. Perhitungan nilai Model Z-score pertama dari perusahaan yang diteliti 

apabila lebih kecil dari 1,81 berisiko tinggi terhadap kebangkrutan, bila 

nilai Z berada diantara 1,81 sampai dengan 2,99 dikatakan masih memiliki 

resiko kebangkrutan, dan bila diatas nilai 2,99 aman dari kebangkrutan. 

2. Jika nilai Model Z-score kedua   apabila lebih kecil dari < 1,23 maka 

termasuk perusahaan yang bangkrut,Jika nilai Z = 1,23 - 2,9 maka 

termasuk grey area,Jika nilai Z > 2,9 maka termasuk perusahaan yang 

tidak bangkrut. 

3. Untuk nilai Model Z-score ketiga apabila lebih kecildari 1,21, berarti 

perusahaan berisiko tinggi terhadap kebangkrutan. Untuk nilai Z-score 

lebih besar dari 1,21 , nilai ini menunjukkan keberadaan perusahaan yang 

sehat sehingga aman dari kemungkinan terjadinya kebangkrutan. 

 

 

 


