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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

 Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang 

dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data yang merupakan 

faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan 

kemudian mencoba untuk dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai 

dengan variabel – variabel dalam penelitian. 

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan-perusahan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Proses pengumpulan 

data penelitian ini dilakukan dengan cara mengunduh melalui website resmi 

Indonesia Stock Exchange yaitu www.idx.co.id. Adapun kriteria penentuan sampel 

adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia berturut-turut

selama periode 2013-2015.

2. Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan auditor independen

selama tahun 2013-2015.

3. Perusahaan melaporkan laporan keuangan tahunan dalam satuan mata uang

Rupiah secara konsisten selama periode penelitian.
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4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan informasi mengenai variabel-

variabel yang akan diteliti selama periode 2013-2015. 

C. Definisi Operasional dan pengukuran variabel 

C.1 Opini Audit Going Concern  

Opini audit going concern merupakan opini audit modifikasi yang dalam 

pertimbangan auditor terdapat ketidak mampuan atau ketidakpastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya. Variabel ini 

merupakan variabel dummy, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang menerima 

opini audit going concern (GCAO) dan kategori 0 untuk perusahaan yang menerima 

opini audit non going concern (NGCAO). 

C.2 Kualitas Auditor  

Kualitas auditor diproksikan dengan menggunakan auditor industry 

specialization. Variabel ini diukur dengan variabel dummy, 1 untuk auditor yang 

memiliki spesialisasi industri, dan 0 jika sebaliknya. auditor industry specialization 

dipilih karena auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan 

memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit di industri tersebut. 

Pemahaman dalam sebuah industri akan membutuhkan pengembangan keahlian yang 

lebih dibandingkan auditor pada umumnya sehingga auditor yang memiliki 

spesialisasi akan dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor 

yang tidak spesialisai. Auditor spesialisasi di sini diukur dengan mnggunakan jumalh 
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perusahaan di industri yang sama yang di audit oleh auditor, jika melebihi 10% dari 

jumlah perusahaan di industri yang sama maka auditor di sebut auditor spesialis. 

C.3 Ukuran Perusahaan  

Variabel ukuran perusahaan diukur dari total aset. Total aset dipilih sebagai 

proksi atas ukuran perusahaan karena mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif 

lebih stabil dibanding nilai market capitalized dan penjualan. Dalam penelitian ini 

total aset dijadikan dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dilakukan karena ukuran 

perusahaan yang dilihat dari total aset dinyatakan dalam jutaan rupiah sehingga 

membuat digit data terlalu besar, nilai, dan sebarannya yang juga besar dari variabel 

lain sehingga dapat menyebabkan fluktuasi data yang berlebihan. 

C.4 Profitabilitas 

Pada penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA. ROA 

dihitung dengan menggunakan laba atau rugi bersih setelah pajak dibagi total aktiva. 

ROA diukur untuk melihat kemapuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan aktivaa yang ada. ROA dipilih karena dengan rasio ini kita bisa 

melihat efektifnya perusahaan dalam menggunakan assetnya untuk menghasilkan 

laba, semakin tinggi ROA menunjukkna perusahaan semakin efektif menggunakan 

asset untuk menghasilkan laba, sebaliknya jika ROA semakin rendah menunjukkan 

perusahaan tidak efektif dalam menggunakan asset untuk menghasilkan laba. 
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C.5 Pertumbuhan Perusahaan  

Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan 

menggunakan rasio pertumbuhan laba, pertumbuhan perusahaan bisa diukur dengan 

pertumbuhan penjualan atau bisa juga diukur dengan pertumbuhan laba, pertumbuhan 

laba dipilih dalam penelitian ini untuk menghitung pertumbuhan perusahaan karena 

laba merupakan tujuan utama perusahaan dimana kinerja perusahaan secara 

keseluruhan bisa dilihat dikarena sudah merupakan gabungan antara penjualan dan 

beban perusahaan sehingga pertumbuhan laba lebih menggambarkan pertumbuhan 

perusahaan secara keseluruhan. Rasio pertumbuhan laba adalah sebagai berikut:  

Growth  =   
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒕−𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒕−𝟏

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒕−𝟏
 

Dimana :  

Laba bersiht = Laba bersih tahun sekarang  

Laba Bersiht-1 = Laba bersih tahun lalu 

D. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa 

laporan keuangan perusahaan yang di dapat dari website resmi Indonesia Stock 

Exchange yaitu www.idx.co.id. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/


19 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari data-

data yang dipublikasikan oleh perusahaan mengenai laporan keuangan manufaktur 

perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

F.  Teknik Analisis Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data, mencatat, dan 

mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan yang sudah diaudit yang 

diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang listing di BEI dan sesuai dengan kriteria 

pemilihan sampel. 

F.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik 

deskriptif, semua sampel akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel 

penelitian. 

F.2 Uji Regresi Logistik  

Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji sejauhmana 

probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel dengan 

variabel independen. Pada analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji 

normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Hal ini karena regresi 
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logistik adalah regresi dimana variabel terikatnya adalah variabel dummy. Dengan 

demikian, residualnya yang merupakan selisih antara nilai prediksi dengan nilai 

sebenarnya tidak perlu dilakukan uji normalitas lagi. Selain itu regresi logistik juga 

mengabaikan heteroscedasticity, artinya variabel dependen tidak memerlukan 

homoscedasticity untuk masing-masing variabel independennya sehingga bias 

disimpulkan bahwa model yang cocok untuk penelitian ini adalah model regresi 

logistic. 

 Tahap-tahap pengujian regresi logistik adalah sebagai berikut: 

a. Uji Kelayakan Model Regresi  

Pengujian kelayakan model regresi digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama dapat memprediksi variabel dependen atau 

tidak. Kelayakan model regresi dinilai dengan Hosmer and Lemeshow Goodness of 

Fit Test. Model ini untuk menguji H0 bahwa data empiris sesuai dengan model. Jika 

nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test ≤ 0,05 maka H0 ditolak. 

Hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness Fit modelnya tidak baik. sedangkan jika nilainya > 0,05 maka H0 

tidak dapat ditolak, artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau sesuai 

dengan data. 

 

b. Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test) 
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Gudono (2012) menyatakan bahwa sebuah model disebut fit secara sempurna 

jika memiliki tingkat ketepatan (Likelihood) sebesar 1, sehingga memiliki -2LL = 0. 

Menilai keseluruhan model (Overall Model Fit) dengan cara membandingkan angka -

2Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood 

pada akhir (Block Number =1). Adanya pengurangan nilai -2LL awal (initial -2LL 

function) dengan nilai 2LL padalangkah berikutnya menunjukkan model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2006). 

c. Koefisien Determinasi  

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan 

dengan nilai Nagelkerke R Square (R2), yaitu pengujian yang digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan independen mampu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 

1, dimana bila nilai R2 kecil maka kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan jika R2 mendekati 1 berarti 

variabel independen mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 

maka digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 

 

 

 

d. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

ditunjukkan dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat diantara variabel 

bebasnya. Pengujian ini menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk 

melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi 

antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8 berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas 

yang serius antar variable bebas tersebut . Jika terdapat korelasi diantara variable 

independen maka akan menyebabkan penelitian dengan model regresi ini tidak baik, 

ketidakadaan korelasi antar variable independent menunjukkan bahwa antara variable 

independen yang satu dengan yang lain tidak saling mempengruhi. 

e. Model Regresi Logistik yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis 

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap 

variable-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel tersebut.      

Angka signifikansi bisa sebesar 0,01; 0,05 dan 0,1. Pertimbangan penggunaan angka 

tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan (confidence interval) yang diinginkan 

oleh peneliti, pada penelitian ini taraf signifikansi yang diambil adalah 0,1 atau 10%.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas (sig) 

dengan tingkat kesalahan (α=10%). Apabila terlihat angka signifikansi lebih besar 

dari 0,1 (sig>α), maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

terjadinya variabel terikat. Sebaliknya, jika angka signifikansi lebih kecil dari 0,1 

(sign<α), maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan. Pada penelitian ini 
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pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

(logistic regression). Adapun model regresi logistik pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Y =  a +b1(SPESIAL) + b2(LNSIZE) + b3(ROA) + b4(GROWTH) + e 

Y                  = Opini Auditor, diukur dengan variabel dummy yaitu angka 0 

untuk opini  nongoing concern dan angka 1 untuk opini 

audit going concern. 

a   =  Konstanta 

b1- b4  =  Koefisien Regresi 

LNSIZE        =  Ukuran perusahaan, dihitung menggunakan natural logaritma 

total asset masing masing perusahaan. 

SPESIAL        = Auditor industry specialization (variabel dummy, 1 jika 

auditor    spesialis, 0  jika bukan auditor spesialis). 

ROA                = Rasio profitabilitas diproksikan dengan ROA (laba/rugi 

bersih  setelah pajak dibagi total aktiva). 

GROWTH = Pertumbuhan perusahaan  

e   = error 

 


