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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

1. Objek Penelitian 

 

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

adalah laporan keuangan dari perusahaan pertambangan dengan sub sektor batubara 

yang berada di Indonesia, dari tahun 2012 – 2016. 

  

2. Populasi dan Sampel 

 

Populasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah semua perusahaan 

sektor pertambangan di Indonesia. Sampel perusahaan yang peneliti ambil sebagai 

bahan penelitian adalah 8 perusahaan pertambangan, dengan subsektor batubara.  

Kriteria yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, laporan 

keuangan yang dipublikasikan haruslah lengkap. Kedua, perusahaan tersebut 

beroperasi di Indonesia. Ketiga, perusahaan harus sudah beroperasi minimal 5 tahun 

sejak awal pembentukan. 

Berikut ini adalah tabel daftar perusahaan sektor pertambangan pada periode 

2012 – 2016 yang sudah dipilih oleh peneliti berdasarkan metode random sampling. 
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Tabel 3.1. Daftar nama perusahaan sektor pertambangan sub batubara 

 

1 Adaro Energy Tbk ADRO 5 Harum Energy Tbk HRUM 

2 Atlas Resources Tbk ARII 6 Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 

3 Delta Dunia Makmur 

Tbk 

DOID 7 Tambang Batubara Bukit Asam 

Tbk 

PTBA 

4 Golden Energy Mines 

Tbk 

GEMS 8 Petrosea Tbk PTRO 

 

3. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah data kuantitatif 

berdasarkan sifatnya, data internal berdasarkan sumbernya, data sekunder 

berdasarkan cara memerolehnya, dan data berkala (time series data) berdasarkan cara 

pengumpulannya. 

Berdasarkan cara memerolehnya, data yang digunakan adalah data sekunder 

karena peneliti memeroleh laporan keuangan tahunan dari instansi lain. Dalam hal 

ini, instansi lain yang dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada tabel sampel 

di atas. 

Berdasarkan sifat data, data yang digunakan adalah data kuantitatif karena 

penelitian ini menggunakan angka dari laporan keuangan, seperti total aset (total 
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assets) yang dimiliki oleh perusahaan, aset lancar (current assets), hutang lancar 

(current liabilities), laba ditahan (retained earnings), laba sebelum pajak dan bunga 

(earnings before interest taxes), total hutang (total liabilities), dan nilai kapital pasar 

(market value equity).  

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data internal karena 

peneliti menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan pada tahun 

2012 – 2016 yang mencerminkan kondisi internal keuangan perusahaan pada tahun – 

tahun bersangkutan. 

Berdasarkan cara pengumpulannya, data yang digunakan adalah data berkala 

(time series data) karena data yang dipakai adalah laporan keuangan yang diterbitkan 

dengan jangka waktu 1 tahun sekali. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian 

ini adalah dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini dirasa paling tepat 

dikarenakan data yang digunakan oleh peneliti berasal dari dokumen yang diterbitkan 

oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan berkala 1 tahun sekali pada tahun 

2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Data yang digunakan adalah laporan keuangan 

perusahaan – perusahaan yang diteliti yang bersumber dari website 

http://www.idx.co.id 

http://www.idx.co.id/
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5. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalan penelitian skripsi ini adalah 

dengan menggunakan metode regresi, di mana data yang digunakan adalah bersifat 

linear. Analisis data yang terjadi merupakan regresi linear karena memenuhi sifat 

perumusan sebagai berikut: y = a + b(x) + ɛ, di mana a merupakan konstanta, b 

merupakan koefisien, x merupakan variabel independen, ɛ merupakan tingkat 

kesalahan data, dan y merupakan variabel dependen. Sifat yang dipenuhi dalam 

penelitian ini adalah adanya variabel independen yang memengaruhi variabel 

dependen.  

Penelitian ini menggunakan perumusan Z = 0.717 (A) + 0.847 (B) + 3.107 

(C) + 0.420 (D) + 0.998 (E), di mana Z merupakan Z-Score yang bersifat variabel 

dependen, A, B, C, D, dan E merupakan variabel yang bersifat variabel independen 

yang dapat memengaruhi hasil dari Altman Z-Score itu sendiri. Perumusan tersebut 

berlaku untuk perhitungan Z-Score perusahaan manufaktur. 
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6. Mekanisme Perhitungan Altman Z-Score 

 

Pada dasarnya, definisi dari variabel – variabel yang digunakan dalam 

persamaan Altman Z-Score adalah sebagai berikut. Working Capital merupakan 

selisih dari aset lancar (current assets) dan hutang lancar (current liabilities) yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan.  

Retained Earnings merupakan laba ditahan yang diperoleh dari laba bersih 

(net profit) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Earnings Before Interest Taxes 

merupakan laba kotor (gross profit) yang dimiliki oleh perusahaan, yang berasal dari 

pengurangan total penjualan (total sales) terhadap biaya produksi (production costs) 

dan pengeluaran perusahaan selain produksi (expenses).  

Market Value Equity merupakan nilai uang dari seluruh saham beredar 

(outstanding shares) perusahaan, nilai ini didapatkan dari harga saham yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia.  

Book Value of (Total) Liabilities merupakan nilai total hutang yang 

dibukukan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, dalam perhitungan skor ini, 

laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang dipublikasikan 

pada periode 2014 – 2015.  

Total Assets merupakan jumlah aset yang dibukukan oleh perusahaan dalam 

laporan keuangan tahunan. Dan sales merupakan total penjualan yang dihasilkan oleh 

sebuah perusahaan, dan variabel ini hanya berlaku untuk perusahaan manufaktur saja.  
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Rumus rasio yang digunakan untuk menyelesaikan variabel A, yaitu Working 

Capital to Total Assets Ratio, adalah sebagai berikut: 

A = 
                                  

            
  

                         

                     
 

Untuk variabel B, yaitu Retained Earnings to Total Assets Ratio, dirumuskan 

sebagai berikut: 

B = 
                 

            
 
                                        

          
 

Untuk variabel C, yaitu Earnings before Interest Taxes to Total Assets Ratio, 

atau sering disebut juga sebagai Return on Assets Ratio (ROA), dirumuskan sebagai 

berikut: 

  C = 
                              

            
 
                            

          
 

Untuk variabel D, yaitu Market Value Equity to Book Value of (Total) 

Liabilities Ratio, dirumuskan sebagai berikut: 

D = 
                   

                 
 
                        

            
 

Untuk variabel E, yaitu Sales to Total Assets Ratio (berlaku khusus untuk 

perusahaan manufaktur), dirumuskan sebagai berikut: 

E = 
     

            
 
                                    

          
 

Menurut Altman dalam Heine (2000, h. 23), Altman Z-Score untuk 

perusahaan manufaktur (Z) mencakup lima variabel, yaitu Working Capital to Total 
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Assets Ratio  (NWC/TA) sebagai variabel A, Retained Earnings to Total Assets Ratio 

(RE/TA) sebagai variabel B, Earnings Before Interest Taxes to Total Assets Ratio 

(EBIT/TA) sebagai variabel C, Market Value Equity to Book Value of (Total) 

Liabilities Ratio (MVE/TL) sebagai variabel D, dan Sales to Total Assets Ratio 

(S/TA) sebagai variabel E, yang dirumuskan dalam formula berikut ini: 

Z = 0.717 (A) + 0.847 (B) + 3.107 (C) + 0.420 (D) + 0.998 (E) 

di mana: 

  Z = Altman Z – Score untuk perusahaan manufaktur; 

  A = Working Capital to Total Assets Ratio; 

  B = Retained Earnings to Total Assets Ratio; 

  C = Earnings before Interest Taxes to Total Assets Ratio; 

  D = Market Value Equity to Book Value of (Total) Liabilities Ratio; 

  E = Sales to Total Assets Ratio; 

Semakin tinggi nilai dari Altman Z-Score ini, perusahaan berarti memiliki 

tendensi untuk aman dari kebangkrutan, dan semakin rendah nilai dari Altman Z-

Score ini, maka perusahaan memiliki tendensi untuk mengalami kebangkrutan. 

Berikut adalah daftar nilai tingkat keamanan perusahaan berdasarkan penilaian 

Altman Z-Score: 
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Tabel 3.2. Daftar Range Zona Nilai Z-Score 

 

Altman Z-Score (Z) Keterangan 

Z < 1.81 Perusahaan berada dalam “Distress 

Zone” 

1.81 ≤ Z ≤ 2.99 Perusahaan berada dalam “Grey Zone” 

Z > 2.99 Perusahaan berada dalam “Safe Zone” 

     

Berikut adalah penjelasan mengenai zona dari Altman Z-Score. 

Perusahaan yang tergolong pada distress zones adalah perusahaan 

yang sedang mengalami goncangan keuangan dan beresiko untuk 

mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang tergolong pada grey zones 

adalah perusahaan yang berada di antara risiko kebangkrutan atau bisa 

menjadi aman dari kebangkrutan, tergantung dari tindakan apa yang 

akan diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di 

pasar. Perusahaan yang tergolong pada safe zone adalah perusahaan 

yang cenderung aman dari kebangkrutan karena posisi keuangannya 

bagus. 


