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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-

2013 dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 

independen. Perusahaan manufaktur terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri 

barang konsumsi, sektor aneka industri, dan sektor industri dasar dan kimia. 

Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan keuangan 

yang telah go public untuk periode 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011, 1 

Januari 2012 hingga 31 Desember 2012, 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 

2013. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode Causal Study yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan sebab-akibat dari satu atau lebih masalah (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Peneliti ingin menguji pengaruh antara 1 variabel dependen yang 

terpengaruh oleh 4 variabel independen yaitu pengaruh kondisi keuangan, 

pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan ukuran perusahaan 

terhadap penerimaan opini audit going concern.  
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3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Variabel 

penelitian merupakan objek yang akan diteliti dimana objek tersebut memiliki 

sifat, atribut, serta nilai yang dapat diteliti. Objek tersebut memiliki variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang dimaksud dalam penelitian dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 

variabel dependen dan variabel independen.   

 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen menurut Sekaran (2013) merupakan variabel yang menjadi 

sasaran utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah opini audit going concern. 

 Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa 

mendatang. Variabel ini menggunakan skala nominal dimana perusahaan yang 

menerima opini audit going concern (GCAO) akan diberi kode 1 sedangkan 

perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern (NGCAO) akan diberi 

kode 0. 

 

3.3.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen 

baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2013). Dalam penelitian ini 
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menggunakan empat variabel independen yaitu, kondisi keuangan, pertumbuhan 

perusahaan, dan opini audit sebelumnya serta ukuran perusahaan, 

 Definisi operasional serta pengukuran dari variabel-variabel tersebut 

adalah sebagai berikut 

a. Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh 

atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu yang 

merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini 

Kondisi Keuangan Perusahaan diproksikan dengan menggunakan model 

prediksi kebangkrutan Revised Altman Model (1993) yang terkenal dengan 

nama Z score yang merupakan suatu formula yang dikembangkan oleh 

Altman untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur yang go 

public dan juga privat pada beberapa periode sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Skala pengukuran untuk variabel kondisi keuangan ini 

menggunakan skala rasio. Rumus yang digunakan terdapat didalam penelitian 

Laksito dan Mada (2013) adalah: 

 

 

 

Z1 = Modal kerja terhadap total aktiva (ratio working capital to total asset). 

Z2 =   Laba yang ditahan terhadap total aktiva (ratio retained earnings to  total 

 asset). 

Z = 0.717 Z1 + 0,847 Z2 + 3.108 Z3 + 0.42 Z4 + 0.988 Z5 
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Z3 =  Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aktiva (ratio 

 earnings before interest and taxes to total asset). 

Z4 =  Nilai buku ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (ratio book value 

 of equity to book value of total debt).  

Z5 =  Penjualan terhadap total harta (ratio sales to total asset).  

 Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z 

score Revised Altman Model (1993) dalam Laksito dan Mada (2013), yaitu: 

a. Jika nilai Z’ < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

b. Jika nilai 1,23 < Z’ < 2,9 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan     

apakah perusahaan sehat ataupuan mengalami kebangkrutan). 

c. Jika nilai Z’ > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

 Nilai Z diperoleh dengan menghitung kelima rasio tersebut berdasarkan 

data pada neraca dan laporan laba/rugi dikalikan dengan koefisien masing-masing 

rasio kemudian dijumlahkan hasilnya.  

 

b. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat  

mempertahankan eksistensi dalam persaingan industri secara keseluruhan. 

Pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan pertumbuhan penjualan. Rasio 

pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam pertumbuhan tingkat penjualan. Pertumbuhan perusahaan diproksikan 

dengan rasio pertumbuhan penjualan. Skala pengukuran untuk variabel 

pertumbuhan perusahaan ini menggunakan skala rasio. Rumus yang 
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digunakan berdasarkan penelitian Solikhah dan Kiswanto (2010) untuk 

menghitung pertumbuhan penjualan, yaitu: 

   

 

  

Dimana: 

Penjualan Bersih t : Penjualan bersih tahun sekarang 

Penjualan Bersih t-1 : Penjualan bersih tahun sebelumnya 

Data ini diperoleh dengan menghitung sales growth ratio berdasarkan 

laporan laba rugi masing-masing perusahaan. Apabila hasil perhitungannya 

negatif maka menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan 

tersebut menurun pada tahun berjalan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

 

c. Opini Audit Tahun Sebelumnya 

Opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang 

diterima oleh auditee pada tahun sebelumnya. Variabel diukur dengan 

menggunakan variable dummy, Perusahaan yang menerima opini audit 

going concern (GCAO) diberi kode 1. Sedangkan perusahaan yang tidak 

menerima opini audit going concern (NGCAO) diberi kode 0. Data ini 

diperoleh dari Laporan Auditor Independen pada tahun sebelum tahun 

pengamatan yaitu tahun 2011-2013. Data opini audit tahun sebelumnya 

disajikan dalam skala nominal. 

Pertumbuhan penjualan 
Penjualan Bersih t    ‐ Penjualan Bersih t‐1

Penjualan Bersih t‐1
x 100% 
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d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau 

kecilnya perusahaan yang dihitung dari total aset yang dimilikinya. 

Pengukuran variabel dihitung dengan menggunakan logaritma (Ln) dari 

total aset. Penggunaan natural logaritma (Ln) dimaksud untuk mengurangi 

fluktuasi data yang berlebihan. Skala pengukuran ukuran perusahaan ini 

menggunakan skala rasio. Perhitungan total aset sesuai dengan penelitian 

Syafruddin dan Zulfikar (2013), yaitu: 

 

 

Dimana: 

Total Aset  : Jumlah total aset perusahaan 

Ln (Total Aset) : Logaritma natural Total Aset 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa data sekunder yang 

diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh peneliti namun sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh 

pihak lain (Sekaran, 2010). 

 Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan beberapa data laporan keuangan yang tersedia di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan memenuhi kriteria pemilihan sampel mulai dari tahun 2011 

sampai dengan 2013. 

TA = Ln (Total Aset) 
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3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan public dalam sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) perioda 2011-2013. 

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria 

tertentu yang secara sadar dan disengaja yang telah ditentukan oleh peneliti 

sendiri (Sekaran, 2013). Kriteria yang dipertimbangkan dalam pengambilan 

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan go public bergerak dalam bidang manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2013 

2. Perusahaan go public bergerak dalam bidang manufaktur yang terdaftar 

secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-

2013 

3. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pelaporan adalah Rupiah 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan periode akuntansi 

dimulai dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember serta telah diaudit oleh 

auditor independen 

5. Perusahaan yang mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif 

sekurangnya dua (2) periode laporan keuangan selama periode 2011-2013 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Dalam penelitian ini alat bantu yang digunakan dalam menganalisis 

data adalah program SPSS 20 (Statistic Product & Service Solution).  

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Data yang terdapat dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan uji 

statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

terlihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (Kemencengan distribusi) (Ghozali, 2012:19). 

 

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang diajukan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate 

dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression), karena variabel 

independennya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (metrik) dan 

kategorial (non-metrik). Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel 

kualitatif yang menggunakan variabel dummy sehingga tidak memerlukan asumsi 

normalitas pada variabel bebasnya. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan 

sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan 

variabel independen. Pada teknik analisa regresi logistik tidak memerlukan lagi 

uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Variabel dependen 

yang menggunakan dua kategori dalam penelitian ini membuat pengujian 
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menggunakan regresi logistik biner (binary logistic regression), yaitu variabel 

dependennya berupa variabel dikotomi (Ghozali, 2012). Model regresi logistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah : 

 

 

 

Keterangan:  

a   =  Konstanta 

β1,2,3,4,5  =   Koefisien variabel independen yang diproksikan dengan 

 FD, SALGR, PRIOP, dan SIZE. 

Ln 
‐

 =  Opini going concern (variabel dummy, katergori 1 untuk   

 perusahaan dengan opini going concern dan 0 untuk 

 perusahaan opini non going concern) 

FD = Kondisi Kuangan (Financial distress) dengan     

 menggunakan prediksi kebangkrutan model revised 

 Altman 

SALGR  =  Rasio pertumbuhan penjualan perusahaan 

PRIOP  =  Opini tahun sebelumnya (variabel dummy, 1 jika opini 

 going concern, 0 jika opini non going concern) 

SIZE =  Ukuran perusahaan yang diukur dengan natural log total 

 aset 

e   =  kesalahan residual 

 

Ln 
‐

= a + β 1 FD + β 2 SALGR + β 3 PRIOP + β 4 SIZE + e 
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Tahapan dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan 

regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.6.3 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit atau 

tidak dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan -2 Log Likelihood value 

(nilai -2LogL). Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. Log Likelihood pada regresi logistic 

mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada model regresi, sehingga 

penurunan model Log Likelihood menunjukkan model regresi yang semakin baik 

(Ghozali, 2012). 

 Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai 

antara  -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0), dimana model 

hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir 

(Block Number = 1), dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. 

Apabila nilai -2LL Block Number = 0 > nilai -2LL Block Number = 1, hal ini 

menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2012) 

 

3.6.4 Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris 
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sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga 

model dapat dikatakan fit). Adapun hasilnya jika (Ghozali, 2012): 

i. Jika nilai statistik Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar 

dari 0,05 berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data 

observasinya. Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan dalam 

analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi 

yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.  

ii. Jika nilai statistic Homer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan 

atau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak 

dapat memprediksi nilai observasinya. 

 

3.6.5 Koefisien determinasi (Nagelkerke R square) 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan 

dengan nilai Nagelkerke R square. Nilai Nagelkerke R square menunjukkan 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar 

model penelitian. Nilai Nagelkerke R Square bervariasi antara 1 dan 0. Semakin 

mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit (Variabel 

independen dan variable dependennya mempunyai hubungan yang semakin kuat) 

sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit 

(Ghozali, 2012). 
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3.6.6.  Menilai Ketepatan Model 

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan terjadinya variabel dependen. Kekuatan prediksi dari 

model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel dependen 

dinyatakan dalan persen. Pada kolom merupakan dua prediksi dari variabel 

independen dan hal ini berupa menerima opini audit going concen (1) dan tidak 

menerima opini audit going concern (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai 

observasi sesungguhnya dari model variabel dependen yaitu menerima opini audit 

going concen (1) dan tidak menerima opini audit going concern (0). 

 Hasil dari pembagian antar observasi sesungguhnya dari penerimaan opini 

audit going concern dengan prediksi penerimaan opini audit going concern pada 

perusahaan menunjukkan persentase ketepatan model ini. Pada model yang 

sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan 

peramalan 100% (Ghozali, 2012)..    

 

3.6.7 Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi dari tiap-tiap variabel 

yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang 

lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas (sig). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka 

koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti Hipotesis 

Alternatif diterima, yang menyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh secara 
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individual terhadap variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti Hipotesis Alternatif ditolak, yang 

berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara individual terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2012). 

 

3.6.8 Uji Signifikansi Simultan 

Uji signifikansi simultan menggunakan omnibus test of model coefficients. 

Omnibus test of model coefficient adalah pengujian dengan model chi-square yang 

menguji semua variabel independen secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh atau tidak secara signifikan terhadap variabel dependen. Variabel 

independen dapat dikatakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependennya jika tingkat signifikansi di bawah 0,05 (Mayers, et al. 2012). 
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