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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

melihat laporan tahunan perusahaan manufaktur dan perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini 

diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id  perusahaan 

selama peridoe 2014-2016 yang meliputi laporan auditor independen dan 

laporan keuangan perusahaan.  

 

B. 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 manufaktur dan perusahaan non manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.  

 

C. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Pada penelitian ini teknik 

pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu sampel atas 

dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang 

ditentukan. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Non manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.  

2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor 

independen secara berturut-turut periode 2014-2016. 

3. Penyajian laporan keuangan tahunan menggunakan kurs rupiah.  

4. Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya 2 periode 

laporan keuangan tahunan selama periode penelitian (2014- 2016). 

 

D. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

perantara seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2010:193). Data 

sekunder dalam  penelitian ini adalah data laporan auditor independen dan 

laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dan perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, yang 

dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 

 

E. Teknik 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 perusahaan 

dan laporan auditor independen yang dipublikasikan oleh BEI melalui 

website www.idx.co.id.  

   

http://www.idx.co.id/
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F. Definisi Operasional dan Pengukurannya  

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi 

profitabilitas, likuiditas, leverage, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan 

opini audit tahun sebelumnya. Serta variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah opini audit going concern. Definisi operasional serta pengukuran dari 

variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going 

concern. Opini audit going concern adalah opini yang dikeluarkan oleh 

auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian besar tentang 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(SPAP, 2011). Opini audit yang termasuk opini audit going concern 

adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, opini 

wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan tidak memberikan 

pendapat  (SA Seksi 341, SPAP 2011).  

Dalam laporan auditor, opini audit going concern disajikan dalam 

redaksi yang tersirat “dari hasil pengujian atau laporan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dapat melanjutkan kelangsungan 

usahanya pada periode yang mendatang”, serta opini audit non going 

concern kurang lebih akan tersirat kalimat “laporan auditor di atas 

menyimpulkan bahwa masih ada keraguan atas kelangsungan hidup 

perusahaan pada periode yang mendatang”. Opini audit going concern 
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diukur menggunakan variabel dummy. Nilai 1 menunjukkan adanya 

auditee yang menerima opini audit going concern dan nilai 0 untuk 

auditee yang menerima opini audit non going concern (Eko Budi Santoso 

dan Ivan Yudhistira Wiyono, 2013). 

2. Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2015:196), profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan 

memberikan ukuran memgenai tingkat efektivitas manajemen dalam 

suatu perusahaan. Aria Masdiana Pasaribu (2015) menyatakan rasio 

profitabilitas diproksi dengan return on asset, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Return On Asset (ROA) = 
Laba Bersih Setelah Pajak 

X 100 
Total Aktiva 

 

b. Likuiditas 

Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya 

perusahaan (Kasmir, 2015:130). Feri Setiawan dan Bambang Suryono 

(2015) menggunakan current ratio untuk mengukur rasio likuiditas 

dalam perusahaan, yang dapat dirumuskan dengan 
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  Current Ratio = 
Aset Lancar 

 Kewajiban Lancar 
 

c. Leverage  

Menurut (Sartono, 2001:120) Leverage menunjukkan proporsi atas 

penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Rasio leverage 

diproksi dengan debt to Asset ratio. Feri Setiawan dan Bambang 

Suryono (2015) mengukur rasio leverage diukur dengan menggunakan 

rumus:  

    Debt to Asset  Ratio  = 
Total Kewajiban 

 Total Aset 

 

  

d. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor merupakan kepercayaan dari publik atas prestasi yang 

dimiliki oleh auditor. Reputasi auditor ini diproksikan dengan ukuran 

Kantor Akuntan Publik (Arsianto dan Shidiq, 2013). Variabel reputasi 

auditor diukur dengan menggunakan variabel dummy. Apabila auditor 

berasal dari KAP yang termasuk dalam The big four, akan diberi kode 1 

sedangkan jika tidak termasuk dalam The big four akan diberi kode 0 

(Eko dan Ivan, 2013). 

 

e. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, 
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long size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Ginting dan Suryana, 2014). 

Pengukuran variabel dihitung dengan menggunakan natural logaritma 

dari total aset (Melania, dkk 2016).  

 

Ukuran perusahaan = Natural Log dari Total Aset 

 

f. Opini audit Tahun sebelumnya  

Variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya adalah opini yang diterima 

perusahaan yang diaudit pada tahun sebelumnya .Pemberian opini audit 

going concern tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya karena 

kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak 

terlepas dari keadaan yang terjadi di tahun sebelumnya (Agustina dan 

Zulaikha, 2013). Variabel ini diukur dengan variabel dummy yaitu 1 

untuk perusahaan yang diberikan opini audit going concern pada tahun 

sebelumnya, dan 0 untuk perusahaan yang diberikan opini audit non 

going concern pada tahun sebelumnya (Maharani dan Rahmawati, 

2016). 

 

G. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunkan analisis regresi logistik. Alasan penggunaan alat analisis regresi 

logistik (logistic regression) karena variabel dependen dalam penelitian ini 

bersifat dummy yaitu pilihan going concern dan non going concern. Regresi 

logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Teknik 
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analisis ini tidak memerlukan uji normalitas data pada variabel bebasnya 

(Ghozali, 2011:333).  

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

variabel-variabel dalam penelitian. Penelitian menggunakan statistik 

deskriptif yang terdiri dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata 

(mean), dan standar deviasi setiap variabel yang digunakan (Ghozali, 

2011:19).   

2. Analisis Regresi Logistik  

Model statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik (logistic regresion), karena dalam penelitian ini variabel 

bebasnya merupakan sebuah percampuran antara variabel kontinyu atau 

metrik dan variabel kategorial atau non metrik yang menyebabkan asumsi 

multivariate normal distribution tidak terpenuhi (Ghozali, 2011).   

Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 

(Ghozali, 2011). Teknik analisis dengan regresi logistik tidak memerlukan 

lagi uji normalitas pada variabel bebasnya dan mengabaikan 

heteroskedastisitas. Persamaan model regresi logistik yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

       
  

    
   = α + β1 PRO + β2 LIKUID + β3 LEV + β4 REP + β5 SIZE +β6 OPS + ε 
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Keterangan: 

     
  

    
    :variabel dummy opini audit (kategori 1 untuk auditee             

dengan opini audit going concern dan 0 untuk auditee 

dengan opini audit non going concern. 

 α : Konstanta           

 β1-β6 : Koefisien Regresi            

 PRO : Profitabilitas 

 LIKUID : Likuiditas 

 LEV : Leverage 

 REP : Reputasi auditor 

 SIZE : Ukuran perusahaan 

 OPS : Opini audit tahun sebelumnya 

 ε  : Kesalahan Residual  

  

3. Uji Keseluruhan Model (overall model fit) 

Langkah pertama adalah menilai keseluruhan model terhadap data, 

beberapa test statistic diberikan untuk menilai hal ini, hipotesis untuk 

menilai model ini adalah  

   =  model yang dihipotesiskan fit dengan data 

   = model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi Likelihood. Likelihood L 

dari model digunakan untuk menilai probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol 

dan alternatif, maka L ditransformasikan menjadi -2LogL atau -2LL. 
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Output SPSS akan memberikan dua nilai -2LogL yaitu satu untuk model 

yang hanya memasukkan konstanta saja dan yang kedua untuk model 

dengan konstanta dan variabel bebas yang memiliki distribusi     dengan 

df. Uji Likelihood ditentukan dengan membandingkan nilai -2LogL 

Likelihood awal dengan -2Log Likelihood pada langkah berikutnya 

(Ghozali,2011:340). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan 

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

penurunan Log Likelihood menunjukkan bahwa model regresi yang 

digunakan semakin baik.  

4. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Cox and Snell’s  R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru 

ukuran    pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likehood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit 

diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat 

diinterpretasikan seperti nilai    pada multiple regression, maka 

digunakan Nagelkerke R Square. (Ghozali, 2011:341).  

Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and 

Snell R Square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 

1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell R Square 

dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2011:341). Nilai yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
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variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

5. Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini untuk menguji hipotesis nol 

bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Adapun 

hasilnya antara lain (Ghozali,2011:341).  

a. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Tests 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.  

b. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Tests lebih 

besar dari 0,05 maka, hipotesis nol dapat diterima dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya karena cocok dengan data 

observasi.  

6. Matriks Klasifikasi  

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi variabek dependen yang kemungkinan penerimaan 

opini audit going concern terhadap auditee. Dalam output regresi logistik, 

angka ini dapat dilihat pada Classification Table. 
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7. Estimasi Parameter  

Estimasi parameter dapat dilihat dari koefisien regresi. Koefisien regresi 

ini terdapat pada tabel variabel in the equation. Koefisien regresi dari 

tiap-tiap variabel yang diuji menunjukkan hubungan antara variabel yang 

satu dengan variabel yang lain. Kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

a. Apabila terlihat tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka    

ditolak dan    diterima yang berarti bahwa variabel bebas 

(profitabilitas, likuiditas, leverage, reputasi auditor, ukuran perusahaan 

dan opini audit tahun sebelumnya) berpengaruh secara signifikan 

tehadap variabel terikat (opini audit going concern). 

b. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka    diterima 

dan    ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (profitabilitas, 

likuiditas, leverage, reputasi perusahaan, ukuran perusahaan, dan opini 

audit tahun sebelumnya) tidak berpengaruh secara signifikan dengan 

variabel terikat (opini audit going concern).  


