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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang terdaftar di BEI 

merupakan perusahaan yang go public. Setiap perusahaan yang go public 

diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan sehingga data 

tersebut memungkinkan diperoleh dalam penelitian ini. 

 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data yang diperoleh peneliti berupa laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2014. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan teknik pusposive sampling. Teknik penyampelan ini 

merupakan teknik pemilihan sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang ditentukan 
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berupa kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum merupakan kriteria 

yang harus dipenuhi oleh seluruh sampel, yaitu : 

a. Perusahaan harus memiliki data keuangan tahun 2014 (laporan laba 

rugi, laporan posisi keuangan, dan arus kas) dengan lengkap. 

b. Perusahaan menyajikan data keuangan lengkap yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. 

Kriteria khusus digunakan untuk menentukan apakah perusahaan 

mengalami financial distress atau tidak. Perusahaan dikatakan mengalami 

financial distress apabila: 

a. Perusahaan tersebut memiliki ekuitas negatif. Ekuitas negatif berarti 

total utang perusahaan melebihi total asetnya (TL>TA). (Luciana, 

2006); atau   

b. Perusahaan tersebut memiliki net income negatif selama 2 tahun 

berturut-turut. (Luciana, 2006). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode arsip. Artinya 

data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data yang dicatat oleh 

pihak lain.  Data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2014. 

Dimana sumber data tersebut diperoleh dari Pusat Inforrmasi Pasar modal 

(PIPM), Indonesian Capital Market Directory (ICMD)  dan juga 

mengakses www.idx.co.id. 

 

http://www.idx.co.id/
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial distress. 

variabel financial distress disajikan dalam bentuk variabel dummy, 1 

untuk perusahaan yang mengalami financial distress dan 0 untuk 

perusahaan yang tidak mengalami financial distress.   

2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu model Altman, 

model Grover, dan model Zmijewski yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Model Altman 

Z = 0,717 WCTA + 0,847 RETA + 3,107 EBITTA + 0,420 

MVEBVD + 0.998 SATA  

b. Model Grover 

Score = 1,650 WCTA + 3,404 EBITTA - 0,016 ROA + 0,057 

c. Model Zmijewski 

X = -4,3 - 4,5 ROA + 5,7 TLTA - 0,004 CACL 

Berikut ini akan diuraikan cara pengukuran atau operasionalisasi 

untuk seluruh variabel yang terdapat dalam keempat model penelitian di 

atas. 

1) Working capital/total asset (WCTA) 

 Variabel ini merupakan variabel untuk mengukur likuiditas 

perusahaan. Variabel ini digunakan dalam 2 model, yaitu Altman, 

dan Grover. Rumus WCTA dalam penelitian ini sesuai dengan 
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yang digunakan dalam penelitian Cahyaningrum dan Haryanto 

(2012).  

WCTA = (Aset Lancar – Hutang Lancar)/Total Aset 

Semua data diperoleh dari laporan posisi keuangan perusahaan. 

2) Retained Earnings/Total asset (RETA) 

Variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba ditahan dari total aset perusahaan (Ardiyanto 

dan Prasetiono, 2011). Variabel ini hanya digunakan pada model 

Altman saja. Variabel ini dihitung dengan cara sebagai berikut:  

RETA = Laba ditahan/Total Aset 

Rumus tersebut sesuai dengan rumus yang digunakan dalam 

penelitian Ardiyanto dan Prasetiono (2011). Semua data 

diperoleh dari lapoaran posisi keuangan perusahaan.  

3) Earnings before interest and taxes/total asset (EBITTA)  

Variabel ini merupakan variabel yang mengukur 

profitabilitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktifitas perusahaan 

sebelum bunga dan pajak (Maryati dan Zulkarnain, 2014). 

Variabel ini digunakan dalam 2 model yaitu Altman dan Grover. 

Rumus EBITTA dalam penelitian ini sesuai dengan yang 

digunakan dalam penelitian Maryati dan Zulkarnain (2014).  

EBITTA = Pendapatan Sebelum Bunga dan 

Pajak/Total Aset 
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Pendapatan sebelum bunga dan pajak diperoleh dari laporan 

laba rugi, sedangkan total aset diperoleh dari neraca perusahaan. 

4) Market value of equity/book value of total debt (MVEBVD) 

Variabel ini merupakan variabel yang menunjukkan nilai 

sebuah perusahaan di mata investor dalam pasar aktif (pasar 

modal). Variabel ini digunakan dalam model Altman saja. 

Rumus MVBEVD dalam penelitian ini sesuai dengan yang 

digunakan dalam penelitian Rismawati (2008).  

MVEBVD = (harga saham x jumlah saham beredar)/Total 

Hutang 

Harga saham diperoleh dari laporan tahunan. Sedangkan jumlah 

saham beredar serta total liabilities diperoleh dari laporan posisi 

keuangan perusahaan. 

5) Sales/Total asset (SATA)  

Variabel ini merupakan variabel yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan penjualan dengan 

aset yang ada. Variabel ini digunakan dalam model Altman. 

Cara menghitung SATA dalam penelitian Ardiyanto dan 

Prasetiono (2011) adalah sebagai berikut:  

SATA = Penjualan/Total Aset 

Nilai penjualan diperoleh dari laporan laba rugi, sedangkan nilai 

total aset didapat dari neraca perusahaan. 
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6) Total liabilities/total asset (TLTA) 

Variabel ini merupakan variabel yang mengukur likuiditas 

perusahaan secara total. Variabel ini digunakan dalam model 

Zmijewski. Perhitungan TLTA dalam penelitian ini 

menggunakan rumus yang digunakan dalam penelitian 

Ardiyanto dan Prasetiono (2011)  yaitu:  

TLTA = Total Hutang/Total Aset 

Semua data diperoleh dari laporan posisi keuangan perusahaan. 

7) Return On Asset (ROA) 

Variabel ini merupakan variabel yang mengukur 

profitabilitas perusahaan. Variabel ini digunakan pada model 

Grover dan Zmijewski. Rumus ROA dalam penelitian ini sesuai 

dengan yang digunakan dalam penelitian Dewi (2013).  

ROA = Laba setelah pajak / total aset 

Laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi, sedangkan total 

aset diperoleh dari laporan posisi keuangan. 

8) Current asset/current liabilities (CACL) 

Variabel ini hanya digunakan di model Zmijewski. 

Perhitungan TLTA dalam penelitian ini menggunakan rumus 

yang digunakan dalam penelitian Ardiyanto dan Prasetiono 

(2011)  yaitu:  

CACL = current asset/current liabilities 

Semua data diperoleh dari laporan posisi keuangan perusahaan.  
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F. Uji Kualitas dan Instrumen Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu teknik analisis 

yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul secara 

deskriptif sehingga tercipta sebuah kesimpulan yang bersifat umum. 

Analisis statistika deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan 

gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji 

menjadi mudah dipahami dan informatif bagi pembaca. Statistik 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rata – rata 

(mean), standart deviasi (standard deviation), dan maksimum-

minimum. 

Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata – rata 

populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi untuk menilai 

dispersi rata – rata dari smpel. Maksimum-minimum digunakan untuk 

melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu 

dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari smpel yang 

berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

penelitian. 

2. Menilai Model Fit dan keseluruhan model (Overall Model Fit) 

  Penilaian model fit dilakukan melalui pengujian 

berdasarkan fungsi LikelihoodL. LikelihoodL dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data 

input. Pengujian dilakukan berdasarkan fungsi LikelihoodL, dengan 
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cara membandingkan antara nilai -2Log Likelihood awal dengan 

nilai -2Log Likelihood akhir. Output pada SPSS memberikan dua 

nilai -2Log Likelihood. Nilai -2Log Likelihood awal menunjukkan 

model yang hanya memasukkan konstantanya saja. -2Log Likelihood 

akhir menunjukkan model dengan konstanta ditambah variable 

bebas. Apabila nilai -2LL awal atau pada saat blocknumber = 0 lebih 

besar daripada nilai -2LL akhir atau pada saat blocknumber = 1, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi menjadi lebih baik 

atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data 

(Yuanita, 2010). 

3. Menilai Kelayakan Data dan Model regresi 

  Kelayakan data diuji menggunakan   Omnibus Test of 

Model. Data dikatakan layak apabila hasil pengujian menunjukkan 

nilai sig < alpha (0,05). Kelayakan model regresi dinilai 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodnes of Fit Test 

(Noverio, 2011). Berikut merupakan hipotesis yang digunakan 

untuk menilai kelayakan model regresi: 

H0: Tidak ada perbedaan antara model dengan data. 

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data. 

  H0  diterima apabila nilai Hosmer and Lemeshow’s 

Goodnes of Fit > 0,05, yang artinya data empiris cocok atau sesuai 

dengan model. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 



26 
 

perbedaan antara model dengan data sehingga model data 

dikatakan fit (Ghozali, 2011). 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (Nagelkerke’s R square) digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. Hal ini sesuai dengaan 

pernyataan Ghozali (2011) yang menyatakan bahwa nilai 

Nagelkerke’s R2 menjelaskan besarnya variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 

dengan satu. Apabila nilai Nagelkerke’s  R2 semakin kecil, maka 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen rendah. Apabila nilai Nagelkerke’s R2 mendekati 

satu, maka variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi logistik biner (Regresi Binary Logistic). Analisis ini dipilih agar 

dapat melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen yang berbentuk variabel biner (Wiyono, 2011). Regresi 

logistik umumnya digunakan jika asumsi multivariate normal ditribution 
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tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan variabel bebas merupakan 

campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) 

(Ghozali, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan regresi 

logistik tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. 

  Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝒁𝒊 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑨𝒍𝒕𝒎𝒂𝒏 + 𝜷𝟐𝑮𝒓𝒐𝒗𝒆𝒓 +  𝜷𝟑𝒁𝒎𝒊𝒋𝒆𝒘𝒔𝒌𝒊 + 𝒆 

 

Dimana: 

Zi  : Financial distress (1 = finacial distress dan 0 = non  

   financial distress) 

α  : Konstanta 

𝛽1, … , 𝛽3 : Koefisien 

Altman :Model Altman 

Grover :Model Grover 

Zmijewski : Model Zmijewski 

e  : Error 

 

 

 Berikut merupakan kriteria penerimaan hipotesis 

a. Hipotesis 1 sampai 3 

 Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis  

adalah 95% atau taraf signifikasi 5% (α = 0,05). Jika nilai sig Wald test 

< alpha (0,05) maka H1 sampai H3 diterima, yang artinya terdapat 
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pengaruh yang signifikan atau model dapat digunakan sebagai prediktor 

financial distress. 

b. Hipotesis 4 

 Hipotesis 4 di uji dengan cara membandingkan nilai Nagelkerke 

R2. Model prediktor financial distress dengan Nagelkerke’s R2 tertinggi 

menggambarkan bahwa model tersebut memiliki tingkat akurasi 

tertinggi dibandingkan dengan model-model lainnya yang diteliti dalam 

penelitian ini. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Ghozali (2011) 

yang menyatakan bahwa nilai Nagelkerke’s R2 menjelaskan besarnya 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

variabel independen.  

 Nilai Nagelkerke’s R2 setiap model didapat dengan cara melakukan 

pengujian ulang masing-masing model prediktor financial distress. 

pada proses ini terdapat tiga pengujian, yang meliputi: 

1) Model Altman terhadap Financial distress  

2) Model Grover terhadap Financial distress  

3) Model Zmijewski terhadap Financial distress  

Pengujian kali ini hanya berfokus pada nilai Nagelkerke’s R2 dan 

mengabaikan yang lainnya. 

 


