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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. 

Periode 2014-2017 dipilih karena peneliti ingin melihat konsistensi hasil 

penelitian dari tahun ke tahun.  

Perusahaan manufaktur dipilih dikarenakan beberapa alasan, pertama 

perusahaan manufaktur dipilih karena sektor manufaktur cukup penting bagi 

pembangunan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari pada sektor 

lainnya, alasan kedua yakni karena hal ini diperlukan untuk menghindari 

industrial effect, karena penelitian ini menggunakan variabel kondisi keuangan, 

dikhawatirkan dapat menyebabkan tingkat kesehatan (Z-Score) yang berbeda pula.  

B. Teknik pengambilan sampel 

Sampel merupakan bagian beberapa anggota yang diambil dari populasi. 

Untuk pengambilan sampel, dalam penelitian ini penentuan sampelnya dilakukan 

dengan metode purposive sampling. Tujuan dilakukan pengambilan sample 

dengan metode purposive sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam penelitian ini, 

kriteria yang dibutuhkan adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2017 
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2. Perusahaan manufaktur yang tidak keluar (delisting) dari BEI selama 

periode pengamatan 2014-2017 

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 

4. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian laba bersih setelah 

pajak selama dua periode berturut-turut selama periode 2014-2017, karena 

auditor cenderung tidak akan memberikan opini going concern terhadap 

perusahaan yang mengalami laba positif (Karyanti dan Pratolo, 2009) 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

keuangan dan rasio-rasio keuangan diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang telah diaudit diperoleh dengan mengakses website 

www.idx.co.id, ICMD dan melalui Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas 

Muhamadiyah Yogyakarta (UMY). Data terkait opini audit tahun berjalan yang 

diperoleh dari laporan auditor independen, laporan laba rugi, total aset dan total 

kewajiban perusahaan. 

D. Definisi Operasional variabel penelitian 

1. Variabel Dependen 

a) Opini going concern 

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan Opini Going 

Concern, yaitu opini auditor mengenai ketidakpastian keberlangsungan 

hidup suatu perusahaan. Pada penelitian ini, variabel dependen diukur 

dengan menggunakan variabel dummy didasarkan pada penelitian 

http://www.idx.co.id/
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Syarifah (2017). Perusahaan yang menerima Opini Audit Going 

Concern diberi kode 1 sedangkan Opini Audit Non Going Concern 

diberi kode 0.  

2.Variabel Independen 

a. Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan merupakan suatu gambaran mengenai keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. Menurut Werastuti (2013) kondisi 

keuangan diukur dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan 

revised Altman sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :                          

𝚭′ = 𝟎. 𝟕𝟏𝟕𝐙𝟏 + 𝟎. 𝟖𝟕𝟒𝐙𝟐 + 𝟑. 𝟏𝟎𝟕𝐙𝟑 + 𝟎. 𝟒𝟐𝟎𝐙𝟒 + 𝟎. 𝟗𝟖𝟖𝐙𝟓 

Dimana : 

Z1 = working capital/total asset 

Z2 = retained earnings/total asset 

Z3 = earnings before interest and taxes/ total asset 

Z4 = book value of equity/ book value of debt  

Z5 = sales/total asset 

 Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut 

dan tidak bangkrut menunjukkan nilai tertentu. Kriteria yang 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model 

diskriminan adalah dengan melihat zone of ignorance yaitu daerah 

nilai Z, dimana dikategorikan sebagai berikut :  

1. Nilai Z-Score lebih kecil atau sama dengan  1,23 (Z-Score ≤ 1,23 

berarti perusahaan mengalami kesulitan dengan resiko tinggi . 
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2. Nilai Z-Score antara 1,23 sampai dengan 2,90 (1,23 ≤  Z-Score ≤ 

2,99) berarti perusahaan berada pada daerah abu – abu (grey 

area). Pada kondisi ini perusahaan memiliki masalah keuangan 

yang harus ditangani dengan tepat oleh manajemen. Jika 

penanganannya terlambat atau tidak tepat, perusahaan dapat 

mengalami kebangkrutan. Jadi, pada grey area ini ada 

kemungkinan perusahaan bangkrut dan ada pula yang tidak. 

Tinggal bagaimana  pihak manajemen dapat segera mengambil 

tindakan untuk mengatasi masalah yang dialami perusahaan. 

3. Nilai Z-Score lebih dari 2,99 (Z-Score ≥ 2,90) menggambarkan 

bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang sangat sehat 

sehingga kemungkinan kebangrutan sangat kecil terjadi. 

b. Ukuran perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah gambaran dari suatu perusahaan 

dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar atau kecil yang dapat 

dilihat melalui total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. 

Ukuran perusahaan besar atau kecil dapat menentukan kemungkinan 

perusahaan untuk bangkrut atau mampu bertahan hidup. Dalam 

penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ukuran perusahaan menggunakan natural logaritma total aset (Log 

TA). Natural logaritma total aset digunakan untuk mengurangi 

perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang lebih besar 

dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil, maka nilai total aset 
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dibentuk menjadi logaritma natural. Hal tersebut bertujuan untuk 

membuat data total aset berdistribusi normal.                               

                                 Size (SZ) = Natural Log dari Total Aset 

 

c. Pertumbuhan Perusahaaan 

Pertumbuhan diukur menggunakan rasio petumbuhan perusahaan 

yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan tahun 

lalu. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang baik adalah 

perusahaan yang akan terus mengalami penjualan yang semakin 

meningkat. Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan perusahaan ini dihitung dengan rumus sales growth ratio 

(Aprinia, 2016) berdasarkan laporan laba atau rugi masing-masing 

auditee. Adapun rumus rasio pertumbuhan perusahaan adalaah sebagai 

berikut : 

                                              Rasio Pertumbuhan Penjualan (SG) = 

 Penjualan t − Penjualan t − 1

Penjualan t − 1
 

 

d. Leverage 

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan debt 

ratio yaitu membandingkan antara total kewajiban dengan total aset 

(Syarifah, 2017). Rasio ini mengukur sejauh mana aset perusahaan 
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dibelanjai dengan kewajiban yang berasal dari kreditor dan modal 

sendiri yang berasal dari pemegang saham. 

                       Debt Ratio (DR) = Total Kewajiban : Total Aset 

E. Teknik Analisis Data 

Adapun jenis atau teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah :  

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai objek yang diteliti. Data yang dilihat adalah dari rata-rata 

(mean), standar deviasi , nilai maksimum, nilai minimun dan jumlah data. 

b. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik 

(logistic regression). Analisis regresi logistik digunakan pada penelitian 

ini karena data yang digunakan pada penelitian ini merupakan variabel 

yang bersifat nonmetric atau nominal. Dalam pengujian statistik data 

nonmetrik distribusi populasi tidak harus berdistribusi normal, artinya 

regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas, heterokedastisitas, 

dan autokorelasi, dikarenakan variabel terikat yang terdapat pada regresi 

logistik merupakan variabel dikotomi (0 dan 1) sehingga residualnya tidak 

memerlukan tiga pengujian tersebut. Analisis regresi logistik digunakan 

untuk menguji sejauhmana probabilitas  terjadinya variabel dependen 

dapat diprediksi dengan variabel independen. 
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1. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikoloniaritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antar variabel dalam 

regresi. Pengujian multikoloniearitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan Variance Infltin Faktor (VIF) dan nilai Tolerance. 

Jika nilai kurang dari VIF 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 

maka dapat dikatakan tidak terdapat multikoloniearitas pada model 

penelitian. 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah menggunakan 

analisis regresi logistik (Logitic Regression). Regresi logistik 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melakukan analisis ini adalah : 

1. Menilai Model Fit (Overall Model Fit) 

Langkah awal yang akan dilakukan dalam pengujian regresi 

logistik adalah menilai model fit (Overall Model Fit). Overall 

model fit digunakan untuk menilai apakah model yang telah 

dihipotesisan fit dengan data. Statistik yang digunakan dalam 

model ini berdasarkan pada fungsi Likelihood. Likelihood L dari 

model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 
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alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Penurunan 

Likelihood (-2LogL) menunjukkan model regresi yang baik dan 

model fit dengan data (Ghozali, 2011). 

2. Menilai Kelayakan Regresi  

Kelayakan model regresi pada penilaian ini dinilai menggunakan 

Hosmer and Lemehow’s Godness of fit Test. Jika nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit lebih besar dari pada 

0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya  (Ghozali, 2011). 

3. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar 

variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas 

variabilitas variabel independen. Besar nilai koefisien determinasi 

pada model regresi Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R 

Square menunjukan variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian (Ghozali, 2011).  

4. Tabel Klasifikasi 

Tabel klasifikasi adalah tabel hasil matriks klasifikasi dimana 

hasil dari matriks klasifikasi ini dapat menunjukkan kekuatan 

prediksi dari model regresi yang akan digunakan. Tabel klasifikasi 



38 
 

menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi probabilitas kualitas audit pada perusahaan. 

Kekuatan prediksi yang digunakan untuk memprediksi 

kemungkinan terjadinya variabel terikat akan dinyatakan dalam 

satuan persen. 

5. Model Regresi yang Terbentuk 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

analisis regresi logistik. Analisis ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Regresi 

logistik merupakan bentuk analisis regresi yang variabel 

dependennya bersifat dummy dan variabel independennya bersifat 

kategori dan kontiyu atau normalitas data pada variabel bebasnya 

(Ghozali, 2011).  Oleh karena itu model regresi logistik yang 

digunakan ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut : 

 

𝐋𝐧 =  
𝐆𝐂

𝟏 − 𝐆𝐂
= 𝛂 + 𝛃𝟏𝐁𝐚𝐧𝐤𝐫𝐮𝐩𝐭 +  𝛃𝟐𝐒𝐢𝐳𝐞 + 𝛃𝟑𝐒𝐆 + 𝛃𝟒𝐋 + 𝐞 

 

Keterangan : 

GC  = Opini audit going concern   

α   = Konstanta 

β   = Koefisien Regresi 

Bangkrupt = Kondisi keuangan (Prediksi kebangkrutan menggunakan 

Model Altman) 

Size  = Ukuran Perusahaan 
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SG  = Pertumbuhan Perusahaan 

L   = Leverage 

6. Estimasi Parameter dan Intrepretasinya 

Estimasi parameter dari model dapat dilihat pada tampilan output 

Variable in the Equation. Output Variable in the Equation 

menunjukan nilai koefisien regresi dan tingkat signifikasinya. 

Koefisien regresi tiap variabel yang diuji menunjukan bentuk 

hubungan antarvariabel. Pengujian dalam penelitian ini merupakan uji 

satu sisi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat 

signifikasi (sig) dengan tingkat kesalahan (α) = 5%. Apabila 

signifikasi < α maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh 

signifikan pada variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


