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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Objek / Subjek Penelitian

Objek penelitian ini pada perusahaan Real Estate dan Propert yang terdaftar di

BEI.

B. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

dengan pengambilan sampel melalui kriteria-kriteria tertentu . kriteria yang

dipilih dalam pengambilan smapel pada penelitian ini yaitu :

a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

b. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan tahun 2010-2016.

c. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2010- 2016

setiap tahunnya di web idx.co.id

d. Perusahaan yang mengalami laba bersih negatif selama dua tahun

berturut-turut dan perusahaan yang mengalami laba bersih positif selama dua

tahun berturut-turut.

C. Jenis data

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, Menurut Andre dan Taqwa

(2014), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari

mengumpulkan literatur, data yang digunakan berupa laporan keuangan perushaan

real estate dan property yang terdaftar di bursa efek.

a.Pengumpulan data

1) Studi Pustaka
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Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengkaji

buku-buku dan litelatur mengenai financial distress, metode ini dilakukan

untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat mengenai financial distress.

2) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan

keuangan perushaan real estate dan property yang diperoleh dari Bursa Efek

Indonesia.

D. VariabelPenelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan:

a. Variabeldependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang nilainya dipengaruhi oleh

variabel independen, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

Financial Distress Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel

binary yang memiliki arti bahwa variabel dependen ini disajikan dalam bentuk

variabel dummy dengan ukuran binomial yaitu satu (1) apabila perusahaan

mengalami financial distress dan nol (0) apabila perusahaan tidak mengalami

financial distress. Financial distress sendiri diukur atau diproksikan dengan

menggunakan EPS Perusahaan yang memiliki EPS negatif selama dua tahun

berturut-turut dianggap sebagai perusahaan yang mengalami financial distress.

Perusahaan yang mengalami financial distress diberi skor 1 dan skor 0 apabila

perusahaan tidak mengalami financial distress.

b. Variabel Independen

1) Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan



26

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada penelitian ini

likuiditas diproksikan dengan menggunakan current ratio mengacu pada

penelitian Hanafi (2014),

Current ratio =

2) Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan membayar utang jangka panjang. Pada penelitian ini leverage

diprosikan dengan menggunakan debt to equity ratio yang mengacu pada

penelitian Sucipto dan Muazaroh (2016).

debt to equity ratio =

3) Arus Kas

Arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas

dalam periode tertentu yang berjangka pendek dalam pengelolaan uang yang

dimiliki perusahaan Dalam menghitung nilai arus kas pada penelitian ini,

peneliti menggunakan rumus seperti yang digunakan oleh penelitian Abdul

Kadir dalam P.S (2017) :

Arus kas =

4) Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya

suatu perusahaan Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan nilai total aset perusahaan, yang kemudian total aset
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perusahaan diubah kedalam bentuk logaritma (Ln total aset) Putri dan

Merkusiwati (2014).

Size = Ln ( Total Asset)

E. Alat Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.

Regresi logistik ini digunakan untuk menguji probabilitas variabel terikat dapat

diprediksi dengan variabel bebas (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini menguji

variabel Likuiditas, Leverage, Ukuran perusahaan, dan Arus kas. Berdasarkan

hipotesis yang diatas maka model yang digunakan untuk menguji pengaruh

Likuiditas, leverage, Ukuran perusahaan dan Arus Kas terhadap financial distress

adalah sebagai berikut :

Keterangan :

p = probabilitas perusahaan yang mengalami financial distress

1-p= probabilitas perusahaan tidak mengalami financial distress

b0 = konstanta regresi

b1 = koefisien regresi Likuiditas

b2 =koefisien regresi Leverage

b3 =koefisien regresi Ukuran Perusahaan

b4 =koefisien regresi Arus Kas

e = standar error
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a. Uji goodness of fit

Untuk pengujian model ini menggunakan 2 cara, yaitu Hosmer and Lemeshow

Goodness of Fit Test dan -2Log Likelihood. Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test

menguji hipoesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada

perbedaan antara model dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit). Jika Hosmer

and Lemeshow Goodness of Fit Test statistics sama dengan atau kurang dari 0,05, maka

hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai

observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat

memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test

statistics jika lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima

karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

Untuk menilai model fit menggunakan nilai Likelihood yang ditransformasikan

menjadi -2Log Likelihood. Likelihood L dari model adalah kemungkinan bahwa model

yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Nilai -2Log Likelihood pada step number

0 menunjukkan nilai -2Log Likelihood untuk model yang hanya memasukkan konstanta,

sedangkan nilai -2Log Likelihood step number 1 menunjukkan nilai -2Log Likelihood

untuk model dengan konstanta dan variabel bebas (Likuiditas, leverage, Ukuran

Perusahaan dan Arus Kas). Selisih nilai -2Log Likelihood step number 0 dan 1 atau

sebelum dan sesudah variabel bebas dimasukkan dapat juga digunakan unttuk

menentukkan jika variabel bebas ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan

memperbaiki model fit (Ghozali, 2011).

b. Nilai Cox dan Snell’sR Square dan Nagelkerke’sR square

Cox dan Snell’s R square sama dengan R square pada multipleregression yang

didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1.
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Nagelkerke’sR squaremerupakan modifkasi dari Cox dan Snell’s R square untuk menilai

variasinya dari 0 (nol) sampai 1 (satu) dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R

square dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R square menunjukkan seberapa

besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2011). Pada

penelitian ini nilai Nagelkerke’s R square untuk melihat seberapa besar Likuiditas,

leverage, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas mampu menjelaskan kondisi financial distress

c. Statistik deskripsi

Menurut Ghozali (2011), analisis statistik deskripsi merupakan metode-metode

statistik yang berfungsi untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan yang dapat

dideskripsikan melalui mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum,sum,range.

Data yang akan diteliti dikelompokkan kedalam dua katagori, yaitu perusahaan non

financial distress dan perusahaan financial distres

d. Matrik Klasifikasi

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi data dari model regresi yang

digunakan untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mengalami financial

distress (Ghozali, 2011).

e. Pengujian hipotesis

Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2011).Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai 4 atau menguji sejauh

mana Likuiditas, leverage, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas, secara individu mampu

mempengruhi kemungkinan terjadinya financial distress. Ha: diterima apabila p-value

(sig) < alpha 0,05 dan koefisien regresi menunjukkan arah sesuai arah hipotesis.
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