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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pulp & kertas yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015. 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1 Penentuan Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai kerakteristik tertentu (Indriantoro, 2009;115).  Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan pulp & kertas yang go public 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 sampai dengan 

Tahun 2015 sebanyak 9 perusahaan. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari keseluruhan obyek (populasi) yang diambil 

sebagai obyek penelitian (Subiyanto,2000;89). Sampel dalam penelitian 

ini adalah 8 perusahaan pulp & kertas yang go public yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015. Dari jumlah total perusahaan pulp&kertas yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia adalah sebanyak 9 perusahaan, terdapat satu perusahaan 

yang tidak dapat dijadikan sebagai sampel, yaitu PT Dwi Aneka Jaya 

Kemasindo Tbk karena baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

Tanggal 14 Mei 2014, sehingga tidak mempublikasikan laporan 

keuangan tahun 2012 dan Tahun 2011. Oleh karena itu perusahaan 

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dan 

sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan pulp&kertas. 
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3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

secara sengaja dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Kriteria atau pertimbangan dalam menentukan sampel:  

a. Perusahaan pulp & kertas yang telah go public dan telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Dan yang menerbitkan laporan keuangan 

secara lengkap mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, 

serta mempublikasikannya di Bursa Efek Indonesia. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan pulp&kertas yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 

9 

Perusahaan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan tahun 2011-2015 

(1) 

Jumlah sampel 8 

Sumber : (Data Diolah) 
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Tabel 3.2   Daftar Sampel yang Dipilih Dalam Penelitian 

Sumber : (Data Diolah) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung, dimana peneliti memperoleh data melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan ataupun 

yang tidak dipublikasikan (Indriantoro,2009;147). sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber buku, 

laporan keuangan, dan jurnal penelitian terdahulu yang dapat 

mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk sumber data yang akan 

diolah dalam analisis penelitian adalah dari situs web resmi Bursa Efek 

Indonesia www.idx.co.id 

No Kode Saham Nama Emiten 

1 ALDO Alkindo Naratama Tbk 

2 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

3 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

4 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 

5 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

6 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 

7 SPMA Suparma Tbk 

8 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

http://www.idx.co.id/
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Studi Pustaka 

Menelaah berbagai buku maupun jurnal yang berhubungan topik 

penelitian ini. 

2. Mengakses Website 

Mengakses website yang yang menyediakan informasi yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

Website yang diakses: 

a. www.idx.co.id untuk memperoleh laporan keuangan 

perusahaan pulp&kertas yang terdaftar di BEI Tahun 

2011-2015. 

b. www.sahamok.com untuk memperoleh data nama-

nama perusahaan yang terdaftar di BEI 

 

3.4 Metode Analisis Data Kuantitatif 

Analisis diskriminan merupakan metode statistik untuk memprediksi pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan dua atau lebih 

kategori yang diukur dengan skala nominal (Indriantoro,2009;211). 

3.4.1 Langkah-langkah Analisis 

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan laporan keuangan perusahaan pulp & kertas yang 

terdaftar pada BEI Tahun 2011-2015. 

2. Menghitung rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam metode  Altman 

Z score yakni rasio X1((aset lancar- hutang lancar) / total aset)), X2(laba 

yang ditahan / total aset), X3(laba sebelum bunga dan pajak / total 

asset), dan X4 =(nilai pasar saham biasa dan preferen / nilai buku total 

hutang). 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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3. Memasukkan hasil perhitungan rasio tersebut ke dalam rumus 

Z=6,56X1+3,2X2+6,72X3+1,05X4  

 

4. Mengklasifikasikan hasil perhitungan Z score kedalam titik cuf-off 

yang telah ditetapkan. Apabila hasil perhitungan Z score perusahaan 

<1,1 maka perusahaan dikategorikan bangkrut, kemudian apabila hasil 

perhitungan Z score 1,1≤Z≤2,6 perusahaan dikategorikan kedalam 

daerah kelabu atau daerah rawan bangkrut, dan apabila hasil 

perhitungan Z score >2,6 maka perusahaan dikategorikan dalam kondisi 

sehat atau tidak bangkrut. 

5. Mendiskripsikan dan menganalisis hasil perhitungan Z yang diperoleh 

oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


