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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif. Metode ini mengkhususkan pada studi kasus. Data yang diperoleh akan 

diolah, dianalisis, dan diproses berdasarkan teori yang relevan sehingga diperoleh 

kesimpulan (Sugiyono, 2005). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan 

subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian diambil 

kesimpulan. 

Penelitian ini menggunakan populasi data laporan keuangan PT. 

Bakrieland Development Tbk. (ELTY). 

 

 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 
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Sampel adalah bagian dari jumlah  karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono,2005). 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sama dengan populasi yaitu data laporan keuangan PT Bakrieland 

Development Tbk. yang berupa neraca dan laporan laba/rugi 

periode 2009 sampai 2013. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

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

yang diperoleh dari pihak lain yang terpercaya berupa laporan publikasi. Data 

tersebut berupa laporan keuangan dari PT. Bakrieland Development Tbk. (ELTY) 

periode 2009 sampai 2013  yang telah diaudit. Sumber data diperoleh dari laporan 

tahunan perusahaan yang didapat melalui situs www.idx.co.id . Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : aset lancar, hutang lancar, total asset, total 

hutang, market value of equity, laba ditahan, penjualan, laba sebelum pajak dan 

bunga, dan arus kas operasional. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari berbagai 

sumber literatur, jurnal ilmiah, majalah, serta buku-buku yang terkait dengan 

topik penelitian. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat  financial distress dengan 

notasi Z. Yang merupakan nilai Z Score.  Sedangkan variabel bebas yang 

digunakan adalah empat rasio keuangan berbasis akrual (Altman, 2000) yaitu:  

 X1 : Working Capital To Total Assets  

Merupakan rasio yang mengukur likuiditas aset bersih terhadap total 

kapitalisasi dari perusahaan. Working capital didefinisikan sebagai 

perbedaan antara nilai aset lancar dengan hutang lancar. 

 X2 : Retained Earnings To Total Assets  

Merupakan rasio yang mengukur akumulasi laba selama perusahaan 

beroperasi. 

 X3 : Earnings Before Interest and Taxes To TotalAssets 

Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar produktivitas sebenarnya 

dari aset perusahaan tanpa memperhitungkan pajak dan leverage factor. 

 X4 : Book Value of Equity To Book Value of Total Debt  

Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar jumlah penurunan nilai 

asset perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan, yaitu ketika hutang 

perusahaan melebihi aset perusahaan. 

3.6 Metode Analisis 

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 
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Z Score Ketiga ( 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 : 

a) Modal Kerja Terhadap Total Aset (X1) 

X1 = 

Aset Lancar - Hutang Lancar   

Aset Lancar + Aset Tidak Lancar   

 

b) Laba Ditahan Terhadap Total Aset (X2)  

X2 =  

Laba Ditahan   

Aset Lancar + Aset Tidak Lancar   

 

c) Laba Sebelum Bunga dan Pajak Terhadap Total Aset (X3)  

X3 =  

Laba Sebelum Bunga dan Pajak   

Aset Lancar + Aset Tidak Lancar   

 

d) Nilai Buku Ekuitas Terhadap Total Hutang (X4)  

X4 =  

Nilai Buku Ekuitas   

Hutang Lancar + Hutang Tidak Lancar   
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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 kategori, yaitu : 

 

Nilai Z'' Score Kondisi Keterangan 

<  1 ,21 Distress Kemungkinan bangkrut besar 

1,21 < Z < 2,60 Grey Area Kemungkinan bangkrut meragukan 

> 2,60 Safe Kemungkinan bangkrut kecil 

 

1. Apabila nilai Z yang diperoleh lebih kecil daripada 1,21 maka perusahaan 

tersebut kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan. 

2. Apabila nilai Z yang diperoleh berkisar diantara 1,21 sampai 2,60 maka 

perusahaan tersebut dianggap berada pada daerah abu-abu (grey area). 

Pada kondisi ini, perusahaan memiliki resiko untuk bangkrut namun tidak 

besar sehingga perusahaan masih dapat melakukan perbaikan yang berarti 

dalam manajemen maupun struktur keuangan. 

3. Apabila nilai Z yang diperoleh lebih besar daripada 2,60 maka perusahaan 

tersebut tidak mengalami kebangkrutan. 


