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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum objek penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah diaudit oleh 

auditor independen periode 2008-2011. Industri manufaktur di BEI terklasifikasi 

dalam 3 kelompok, yaitu industri dasar kimia, aneka industri, dan barang konsumsi. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur, karena industri manufaktur 

terdiri dari banyak perusahaan, sehingga sampel yang didapat diharapkan dapat 

mewakili populasi yang diambil. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan 

keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektifitas operasional dan 

transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai 

pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. 

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 secara resmi Bursa Efek Indonesia telah 

efektif. Bursa efek ini akan memfasilitasi perdagangan saham (equity), surat utang 

(fixed income), maupun perdagangan derivative (derivative instruments). Hadirnya 

Bursa Efek tunggal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi industri pasar modal 

di Indonesia dan menambah daya tarik untuk berinvestasi (www.idx.co.id). 
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B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah causal study. Sekaran 

(2010) menyatakan bahwa causal study merupakan a study in which the 

researcher wants to delineate the cause of one or more problems. Jadi, causal 

study adalah suatu penelitian yang penelitinya ingin memaparkan penyebab dari 

satu atau lebih masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel independen yaitu kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit 

tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan opinion 

shopping terhadap variabel dependen yaitu opini audit going concern. 

 

C.  Variabel penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel, yaitu variabel dependen (Y) 

dan variabel independen (X). Definisi operasional dari variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi sasaran utama dalam 

penelitian (Sekaran, 2010). Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah penerimaan opini audit going concern. Opini audit going concern 

merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat 

ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup 
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perusahaan dalam menjalankan operasinya di masa mendatang. Opini audit 

going concern ini dapat dilihat pada laporan auditor independen bagian 

paragraf tambahan. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada 

penelitian Sentosa dan Wedari (2007) yaitu variabel opini audit going concern 

diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana: 

1 = memperoleh opini audit going concern 

0 = tidak memperoleh opini audit going concern 

Skala pengukuran yang digunakan dalam variabel dependen ini adalah skala 

nominal. Skala nominal menurut Sekaran (2010) adalah “Nominal scale is one 

that allows the researcher to assign subjects to certain categories or groups.” 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

dalam penelitian (Sekaran, 2010). Variabel independen yang diuji dalam 

penelitian ini terdiri dari 6 variabel yaitu: 

a. Kualitas Audit (KA) 

Kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) dimana seorang 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 

sistem akuntansi kliennya. Kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai 

mediator antara perusahaan dengan klien sangat diperlukan dalam hal ini 

adalah auditor. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang 
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dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala nominal. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu 

pada penelitian Santosa dan Wedari (2007) yaitu variabel kualitas audit 

diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana: 

1      = Auditor yang tergabung dalam KAP Big 4 

2  = Auditor yang tergabung dalam KAP Non Big 4.  

Adapun yang termasuk KAP Big 4 adalah: 

(1) KAP Haryanto Sahari (berafiliasi dengan Pricewaterhouse Copper) 

(2) KAP Osman Bing Satrio (berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu) 

(3) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja (berafiliasi dengan Ernst & Young) 

(4) KAP Sidharta, Sidharta, dan Harsono (berafiliasi dengan Klynveld Peat 

Marwick Goerdeler). 

 

b. Kondisi Keuangan Perusahaan (KKP)  

Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran tingkat kesehatan 

perusahaan pada kondisi yang sesungguhnya. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala rasio. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan 

mengacu pada penelitian Santosa dan Wedari (2007) yaitu variabel kondisi 

keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan The Altman model 

(1968). Altman (1968) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas 

serta solvabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. 
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Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan 22 

rasio keuangan yang diklasifikasikan kedalam lima kategori yaitu likuiditas, 

profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan aktivitas. Model Altman adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Z1 Working capital/Total assets 

Z2 Retained earnings/Total assets 

Z3 Earning before interest and taxes/Total assets 

Z4 Market Capitalization/Book value of debt 

Z5 Sales/Total assets 

Dimana:  

   Market Capitalization = harga saham X jumlah saham beredar 

  Data harga saham didapat dari www.finance.yahoo.com. Harga saham 

yang di ambil dilihat dari closing price dengan menjumlahkan harga saham 

perbulannya lalu dirata-rata, setelah itu dibagi 1 tahun (12 bulan). 

         

c. Opini Audit Tahun Sebelumnya (OATS) 

Didefinisikan sebagai opini audit yang diterima oleh auditee pada tahun 

sebelumnya. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal.  

Z = 1.2 Z1 + 1.4 Z2 + 3.3 Z3 + 0.6 Z4 + 0.999 Z5  
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Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian 

Sentosa dan Wedari (2007) yaitu variabel opini audit tahun sebelumnya 

diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana: 

       1      = memperoleh opini audit going concern pada tahun sebelumnya  

0  = tidak memperoleh opini audit going concern pada tahun sebelumnya 

 

d. Pertumbuhan Perusahaan (PP) 

Pertumbuhan perusahaan merupakan seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

rasio. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan mengacu pada penelitian 

Santosa dan Wedari (2007) yaitu variabel pertumbuhan perusahaan diukur 

dengan menggunakan rasio pertumbuhan laba yang dirumuskan: 

 

 

Keterangan:  

Laba bersih t  = laba bersih tahun ini 

Laba bersih t-1  = laba bersih tahun sebelumnya 

 

 

Pertumbuhan Laba =    
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e. Ukuran Perusahaan (UP) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, salah satunya dengan total aset. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio. Dalam penelitian ini 

proksi yang digunakan mengacu pada penelitian Santosa dan Wedari (2007) 

yaitu variabel ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan natural 

logaritma dari total aset. Penggunaan natural logaritma (Ln) dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan 

karena nilai total aset yang sangat besar. Sehingga dengan menggunakan 

logaritma, nilai total aset tidak akan berubah hanya akan disederhanakan.  

yang dirumuskan: 

 

  

f. Opinion shopping 

Opinion shopping didefinisikan sebagai aktivitas mencari auditor yang mau 

mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan pelaporan perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala nominal dan dalam penelitian ini proksi yang digunakan 

mengacu pada penelitian Praptorini dan Januarti (2007) yaitu variabel 

opinion shopping diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu: 

Ukuran perusahaan = Log n (total aset) 
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1 = Perusahaan yang diaudit oleh auditor independen yang berbeda untuk    

tahun berikutnya setelah perusahaan menerima opini audit going concern. 

0 = Perusahaan yang diaudit oleh auditor independen yang sama untuk 

tahun berikutnya setelah perusahaan menerima opini audit going concern. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapat dari perusahaan yang menjadi 

objek penelitian (Sekaran, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah diaudit oleh auditor 

independen dan sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-

2011. Sumber data dan informasi yang diperlukan berasal dari www.idx.co.id. 

 

E. Teknik pengambilan sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar dalam BEI dan telah diaudit oleh auditor independen. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan anggota sampel yang 

didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang dimiliki oleh sampel itu (Sekaran, 

2010). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode 

tahun tahun 2008-2011. 
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2. Perusahaan mengalami laba bersih setelah pajak yang bernilai negatif 

sekurang-kurangnya dua periode laporan keuangan selama periode tahun 

2008-2011.  

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 

5. Perusahaan yang menyediakan secara lengkap laporan keuangan dan laporan 

audit independen selama periode 2008-2011. 

6. Untuk model penelitian 2, sampel yang digunakan hanya untuk perusahaan 

yang secara terus-menerus mendapat opini audit going concern. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum 

(Ghozali, 2011).  

 

G. Pengujian Hipotesis 

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara skala 

nominal dan skala rasio, maka asumsi normalitas tidak akan dapat terpenuhi. 

Selain itu, variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan skala nominal 
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sehingga model yang digunakan adalah model regresi logistik. Model regresi 

logistik tidak memerlukan uji normalitas dan asumsi klasik (Ghozali, 2011). 

 

1. Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Statistik 

yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2LogL pada 

awal (Block Number=0) dengan nilai -2LogL pada akhir (Block Number=1). 

Adanya penurunan nilai antara -2LogL awal dengan nilai -2LogL akhir 

menunjukkan bahwa model yang dihipotesakan fit dengan data (Ghozali, 

2011). 

2. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistic sehingga tidak memerlukan 

uji normalitas dan uji asumsi klasik. Untuk menguji Ha1 sampai dengan Ha6 

digunakan persamaan binary logistic regression sebagai berikut: 

              GC 

     Ln           =  α + β1KA + β2 KKP + β3OATS + β4PP + β5UP    

          1-GC 

 

      Keterangan: 

   GC  

     = Variabel dummy opini audit going concern 

   1-GC 
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   α   = Konstanta 

   KA  = Kualitas audit 

   KKP  = Kondisi keuangan perusahaan 

   OATS  = Opini audit tahun sebelumnya 

   PP  = Pertumbuhan perusahaan 

   UP  = Ukuran perusahaan 

       Dasar pengambilan keputusan dalam analisa binary logistic regression adalah 

dengan menggunakan nilai Hosmer dan Lemeshow Goodness Of Fit Test. Hosmer 

dan Lemeshow Goodness Of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok 

atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan model dengan data sehingga model 

dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer dan Lemeshow Goodness Of Fit Test sama 

dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya. Jika nilai Hosmer dan Lemeshow 

Goodness Of Fit Test  lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak 

dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2011). 

 

3. Uji Cox Snell’s R Square dan Negelkerke R Square 

Negelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien cox dan snell. 

Untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal 

ini dilakukan dengan cara membagi nilai cox dan snell’s R square dengan 
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nilai maksimumnya. Nilai Negelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti 

R Square pada Multiple Regresion yang pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan mdoel dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 

2011). 

4.  Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Tabel klasifikasi ini menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah 

(incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen 

dan hal ini menerima opini audit going concern (1) dan tidak menerima opini 

audit going concern, sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi 

sesungguhnya dari variabel dependen menerima opini audit going concern (1) 

dan tidak menerima opini audit going concern (0). Pada model yang 

sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat 

ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2011). 
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