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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data penelitian yang meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasi yang 

diambil dari database Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai 2011 yang 

meliputi laporan auditor independen dan laporan keuangan perusahaan. 

3.2 Metoda Pengumpulan Data 

 Metoda pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain 

adalah dengan melakukan dokumentasi penulis mencari data langsung dari 

catatan-catatan atau laporan keuangan yang ada pada BEI. Data sekunder yang 

diambil dari BEI ini terdiri dari laporan auditor independen dan laporan keuangan 

perusahaan setiap perusahaan manufaktur yang terdaftar dan sesuai dengan 

kriteria pemilihan sampel. Selain itu juga dengan melakukan studi pustaka yaitu 

pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu didapat dari 

dokumen- dokumen, buku, internet serta sumber data tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. 
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3.3 Populasi dan Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai 2011. Sedangkan untuk sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2009 hingga tahun 2011 yaitu sebanyak 137 

perusahaan per tahunnya dan memiliki laporan auditor independen yang 

dipublikasi bersamaan dengan perioda pengamatan, baik opini yang diterima 

adalah opini going concern maupun opini non going concern.  

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Akumulasi 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 

137 perusahaan x 3 tahun 
411 

2 Data laporan keuangan yang tidak tersedia dan tidak lengkap -54 

3 Data laporan keuangan yang dicatat menggunakan USD -24 

Jumlah sampel total selama perioda penelitian 333 
 

Berdasarkan tabel tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

333 laporan keuangan dari 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen pada penelitian ini adalah opini audit going concern. 

Opini audit going concern diukur dengan menggunakan variabel dummy, bernilai 

1 untuk opini going concern dan bernilai 0 untuk opini non going concern. Opini 

audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan 

apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 
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waktu yang ditentukan. Opini going concern dalam penelitian ini terdapat pada 

unqualified opinion with explanatory, qualified opinion dan disclaimer. 

3.4.2 Variabel Independen 

 Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang akan diuji 

tehadap opini audit going concern yang diterima perusahaan dari auditor 

independen. Variabel independen tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Kondisi Keuangan Perusahaan 

 Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara 

utuh atas keuangan perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kondisi 

keuangan merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan. Media yang dapat 

dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan 

laporan posisi keuangan.Kondisi keuangan perusahaan diukur dengan 

menggunakan model prediksi kebangkrutan Revised Altman, yang terkenal 

dengan istilah Z Score. Z Score yang merupakan suatu formula yang 

dikembangkan oleh Altman untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan pada 

beberapa periode sebelum terjadinya kebangkrutan. Formulanya adalah:  

Z’ = 0.717Z1 +0.874Z2 + 3.107Z3 + 0.420Z4+ 0.998Z5 

Dalam hal ini:  

Z1 = net working capital/ total assets  

Z2 = retained earnings/ total assets  

Z3 = earnings before interest and taxes/ total assets  

Z4 = book value of equity/ book value of debt  
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Z5 = sales/ total assets 

Nilai Z diperoleh dengan menghitung kelima rasio tersebut berdasarkan data pada 

neraca dan laporan laba/rugi dikalikan dengan koefisien masing-masing rasio 

kemudian dijumlahkan dengan hasilnya.  

2.   Debt Default  

 Debt Default didefinisikan sebagai Kelalaian atau kegagalan perusahaan 

untuk membayar utang pokok maupun bunganya pada saat jatuh tempo atau 

kegagalan perusahaan memenuhi perjanjian hutang. 

 Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan default hutangnya 

bila salah satu kondisi di bawah terpenuhi (Chen dan Church 1992) dalam 

Praptitorini dan Januarti (2007), yaitu : 

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga 

2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut 

tidak atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun; atau 

3. Perusahaan sedang dalam proses negosiasi restrukturisasi hutang yang jatuh 

tempo.  

 Variabel Dummy digunakan (1 untuk status Debt Default dan 0 untuk 

tidak Debt Default) untuk menunjukkan apakah perusahaan dalam keadaan 

default atau tidak sebelum pengeluaran opini audit. Pada laporan keuangan, status 

debt default dapat dilihat dalam laporan auditor independennya. 
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3.   Opini audit Going Concern Tahun Sebelumnya 

 Opini audit yang yang diterima oleh auditor pada tahun sebelumnya. 

Variabel ini menggunakan Variabel Dummy, yaitu 1 untuk Opini Audit Going 

concern dan 0 untuk Opini Audit Non Going concern Tahun Sebelumnya. 

Sebagaimana dijelaskan pada halaman 27, Mutcler melakukan penelitian dengan 

mewawancarai praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya lebih cenderung 

untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Penelitian Carcello (2000) 

dan Ramadhany (2004) memperkuat bukti mengenai opini audit going concern 

yang diterima sebelumnya dengan opini audit tahun berjalan. Jika tahun 

sebelumnya perusahaan menerima opini audit going concern, maka kemungkinan 

besar auditor akan menerbitkan kembali opini audit going concern di tahun 

berikutnya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Alat Analisis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

multivariate dengan menggunakan regresi logistik (logistic regretion), yang 

variabel terikatnya merupakan non parametrik (nominal) dan variabel bebasnya 

merupakan parametrik (rasio). 

 Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen yang merupakan 

variabel dummy. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji 

normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2009). Model 
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regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut:  

Ln  = α + β1 BANKRUPT + β2 DD + β3 PO +  

Keterangan: 

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

concern, 0 jika opini non going concern) 

BANKRUPT = Prediksi kebangkrutan menggunakan persamaan revised Altman 

DD = Debt Default (variabel dummy, 1 jika perusahaan keadaan 

default 0 jika perusahaan tidak default) 

PO = Opini audit going concern tahun sebelumnya (variabel dummy, 

1 jika opini going concern, 0 jika non going concern) 

α  = konstanta 

    = kesalahan residual 

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang diukur pada sampel. Analisis 

statistik deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

rata-rata (mean) dan standar deviasi. 
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3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Uji  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 cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model 

dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Adapun hasilnya jika ( Ghozali, 

2009): 

1. Jika nilai statistik Homer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan 

atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness of fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi 

nilai observasinya 

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

dari 0,05 , maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya. 

b. Uji  Model Fit 

 Uji model fit digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan 

telah fit atau tidak terhadap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  
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Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

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

Ha harus ditolak (Ghozali, 2009). Statistik yang digunakan berdasarkan metode 

maximum likelihood. Metode maximum likelihood adalah mencari koefisien 

regresi sehingga probabilitas kejadian dari variabel dependen bisa setinggi 

mungkin atau semaksimal mungkin. Besarnya probabilitas yang memaximumkan 

kejadian ini disebut log of Likelihood (LL). Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, -2 dikalikan dengan LL sehingga menjadi -2LL.  

 Semakin kecil nilai -2LL, yang memiliki nilai minimum 0, maka semakin 

baik model dan sebaliknya semakin besar nilai -2LL semakin kurang baik model. 

c. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

 Estimasi parameter dapat dinilai melalui koefisien regresi dari masing-

masing variabel yang diuji apakah menunjukkan bentuk suatu hubungan antar 

variabel dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sign) 

untuk melakukan pengujian hipotesis. Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil 

dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap terjadinya variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, 

jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap terjadinya variabel dependen. 

 


