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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan 

pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen yaitu reputasi 

auditor, disclosure, audit client tenure, dan ukuran peusahaan terhadap 

variabel dependen yaitu opini audit going concern. Data yang digunakan 

yaitu data sekunder berupa laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. 

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria perusahaan 

yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan real estate dan property yang listing secara berturut-turut 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian (2010-2014). 

b. Data yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan menerbitkan 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dari 

tahun 2010-2014. 

c. Penyajian laporan keuangan menggunakan kurs rupiah (Rp). 

 

C. JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis dan sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yang sumbernya berasal dari laporan keuangan tahunan, (annual 

report) dan laporan keuangan auditan perusahaan real estate dan property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Data 

yang digunakan diperoleh dari website BEI www.idx.co.id. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dan 

laporan keuangan auditan perusahaan real estate dan property yang 

dipublikasikan oleh Bura Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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E. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Di dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan 

variabel bebas (independent variabel). Pada bagian ini akan diuraikan 

definisi dari masing-masing variabel yang digunakan yang disertai dengan 

operasional serta cara pengukurannya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang diterangkan atau mendapat 

pengaruh dari variabel lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan 

varaibel dependen berupa: 

Opini audit going concern 

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang 

diberikan auditor bila terdapat keraguan atas kemampuan going concern 

perusahaan atau terdapat ketidakpastian yang signifikan atas kelangsungan 

hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya dalam kurun waktu yang 

pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal pelaporan keuangan yang 

sedang diaudit (SPAP, 2011). Menurut SA seksi 341, SPAP (2011), opini 

audit yang termasuk opini going concern adalah sebagai berikut: 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas 

(Unqualified Opinion With Explanatory Language), 

2. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), 

3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion), 
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4. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Of Opiniom) 

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, yang 

diukur dengan angka 1 bila perusahaan menerima opini going concern 

(GC) dan angka 0 bila menerima opini non going concern (NGC) yaitu 

pendapat wajar tanpa pengecualian (Juniadi dan Hartono, 2010). 

2. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang berfungsi menerangkan 

atau mempengaruhi variabel lainnya, terdapat 4 variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor merupakan dimana auditor bertanggung jawab untuk 

tetap menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor sendiri 

serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini 

yang sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Verdiana dan 

Utama, 2013). Menurut Wikipedia (2014) dalam Wahyunigsih (2015) 

auditor yang berkualitas adalah auditor tergolong kedalam KAP The Big 

Four. Kantor Akuntan Publik dapat digolongkan kedalam KAP The Big 

Four melalui suatu proses dimana KAP dikategorikan kedalam peringkat 

yang akan diukur berdasarkan jumlah karyawan dan pendapat yang 

diperoleh dari hasil audit. Dalam penelitian Pratiwi (2013) pada tahun 

2010-2011 empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big Four 

Auditors sebagai berikut: 
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1) KAP Purwantoro, Suherman, & Surja berafiliasi dengan Ernst 

&Young, 

2) KAP Osman Bing Satrio & Rekan berafiliasi dengan Deloite Touche 

Tohmatsu, 

3) KAP Siddharta &Widjaja berafiliasi dengan Kinsfield, Pet, Marwick, 

Goerdeller (KPMG), 

4) KAP Tanudireja, berafiliasi dengan Price WaterHouse Coopers 

(PWC) 

Pada tahun 2012-2014 empat KAP lokal yang berafiliasi dengan The 

Big Four Auditors sebagai berikut: 

1) KAP Purwantono, Suherman, &Surja berafiliasi dengan Ernst & 

Young, 

2) KAP Osman Bing Satrio & Eny berafiliasi dengan Deloite Touche 

Tohmatsu, 

3) KAP Siddharta & Widjaja berafiliasi dengan Kinsfield, Peat, 

Maarwick, Goerdeller (KPMG), 

4) KAP Tanudireja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Price 

WaterHouse Coopers (PWC). 

b. Disclosure 

Disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi oleh 

perusahaan, baik yang positif maupun negatif yang akan mempengaruhi 

atas suatu keputusan investasi (Astuti, 2012). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan indeks yang telah diukur dalam Keputusan BAPEPAM dan 
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Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 

tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi entitas atau 

perusahaan publik. Dalam penelitian ini terdapat 75 item disclosure. 

Penelitian indeks dilakukan dengan menggunakan skor disclosure yang 

diungkapkan oleh perusahaan. Jika perusahaan mengungkapkan item 

informasi dalam laporan keuangannya, maka skor 1 akan diberikan dan 

jika item tidak diungkapkan, maka 0 akan diberikan (Kartika, 2012). 

Setelah melakukan scoring, disclosure level dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

Disclosure Level = 
                                   

                    
 

c. Audit Client Tenure 

Audit client tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin 

antar Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama (Widyanti, 

2011). Karena antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang 

nyaman dan saling menguntugkan sehingga kualitas audit menjadi rendah. 

Hilangnya independensi auditor dapat di lihat dari auditor dalam 

memberikan opini going concern untuk kliennya (Pratiwi, 2013). Variabel 

audit client tenure dalam penelitian ini menggunakan skala interval sesuai 

dengan lamanya hubungan KAP dengan perusahaan. Audit client tenure di 

ukur dengan menghitung jumlah tahun di mana KAP yang sama telah 

melakukan perikatan audit terhadap auditee. Tahun pertama perikatan di 

mulai dengan angka satu dan di tambah dengan satu untuk tahun-tahun 

berikutnya (Knechel dan Vonstraelen, 2007 dalam Pratiwi, 2013). 
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d. Ukuran Perusahaan  

Menurut Ferry dan Jones (1979) dalam Alichia (2013) ukuran 

perusahaan adalah suatu skala di mana dapat di klasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara total aktiva, total 

penjualan, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain semua 

berkolerasi tinggi. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 

tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium size), dan perusahaan kecil (small firm). Penentu ukuran 

perusahaan ini di dasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total 

aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan 

tersebut besar, sebaliknya semakin kecil total aset sebuah perusahaan 

mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut kecil. 

Dalam penelitian ini total aset di jadikan dalam bentuk logaritma 

natural. Hal ini di lakukan karena ukuran perusahaan yang di lihat dari 

total aset di nyatakan dalam jutaan rupiah sehingga membuat digit data 

terlalu besar, nilai, dan sebenarnya juga besar dari variable lainnya 

sehingga dapat menyebabkan fluktuasi data yang berlebihan (Alichia, 

2013). 

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus : 

SIZE = log natural total aset 
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F. METODE ANALISIS DATA  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggunakan variabel-variabel 

dalam penelitian. Penelitian menggunakan statistik deskriptif yang terdiri 

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

(standard deviation) setiap variabel yang di gunakan (Ghozali, 2011:19). 

Mean di gunakan untuk memberikan besar rata-rata populasi yang di 

perkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse 

rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai 

minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini diperlukan untuk melihat 

gambaran keseluruhan dari sample yang berhasil dikumpulkan dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

2. Analisi Inferensial 

Analisis statistik inferensial dalam penelitian menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic regression). Alasan menggunakan alat analisis 

regresi (logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat 

dummy (menerima atau tidak menerima opini audit going concern) regresi 

logistik hampir sama dengan analisis deskriminan yaitu digunakan untuk 

menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi 

oleh variabel bebasnya (Ghozali,2011;333). Pengujian hipotesis logistik 

(logistic regression). Digunakan apabila variabel bebasnya merupakan 
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kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal). Regresi logistik adalah 

regresi yang di gunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variable dependen dapat diprediksi oleh varibel independen. Pada teknik 

analisi regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi 

klasik pada varibel bebasnya (Ghozali,2011:333). 

Analisis regresi logistik di gunakan untuk menguji apakah variabel-

variabel reputasi auditor, disclosur, audit client tenure dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going concern model regresi 

yang di kembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

GC=α+β₁ (REP) + β₂ (DISC) +β₃ (TENURE) +β₄ (SIZE) +ε 

Keterangan: 

GC = opinion going concern (variabel dummy, 1jika opini going 

concern, 0 jika non going concern) 

α = konstanta 

REP = reputasi auditor (1 untuk KAP yang berasosiasi dengan big 

four dan 0 untuk KAP lainnya) 

DISC  = disclosure (tingkat pengungkapan) 

TENURE  = lama perikatan auditee dengan KAP 

SIZE = ukuran perusahaan klien diukur dengan log total aset 

β₁-β₂ = koefisien regresi 

ε  = koefisien error 

Langkah-langkah dalam pengujian  regresi logistik adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2011): 
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a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah 

fit atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai metode fit adalah: 

   : model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H₁ :model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka    harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model 

adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan 

data input. Adanya pengurangan nilai anatara nilai awal -2LogL dengan 

nilai -2LogL pada langkah berikutnya menunjukan mengambarkan data 

input. Adanya pengurangan nilai antar nilai awal -2LogL dengan nilai -

2LogL. Pada langkah berikutnya menunjukan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. Penemuan likelihood (-2LogL) 

menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model 

yang dihipotesiskan  fit dengan data (Ghozali, 2011:340). 

b. Koefisien Determinan (Naglkerke R Square) 

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen maupu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square bervariasi 

antara 1 (satu) sampai dengan 0 (nol). Jika nilai semakin mendekati 1 

maka model dianggap semakin goodness of fit, sementara jika semakin 

mendekati 0 maka model dianggap tidak goodness of fit (Ghozali, 

2011:341). 
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c. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and lemeshow’s Goodness of 

Fit Test menjadi hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai 

dengan model (tidak ada perbedaan antara dengan data sehingga model 

data dikatakan fit). Adapun hasilnya (Ghozali, 2011:345): 

1) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 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 

sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. 

2) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 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 dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

d. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perusahaan menerima opini going 

concern. 
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e. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian dengan model regresi logistik digunakan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian: 

1) Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikan 5% (α = 0,05). 

2) Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikan ρ-value. 

a) Jika taraf signifikan > 0,05    ditolak 

b) Jika taraf signifikan < 0,05    diterima 


