
  

BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian asosiatif yaitu 

penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih 

variabel sehingga suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya 

(Kristiana, 2012). 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2015. 

Data perusahaan yang akan di teliti di dapatkan dengan metode sampling 

dengan teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu  laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun 2011-2015 (data 

lengkap). Kriteria yang digunakan untuk menentukan purposive sampling 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan dalam industri manufaktur yang listing di BEI pada tahun  

2011 sampai dengan tahun 2015  

2. Menerbitkan laporan keuangan lengkap dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015  

3. Telah diaudit dan telah memperoleh opini auditor. 

4. Mengalami rugi setelah pajak minimal dua periode laporan keuangan 

selama periode pengamatan (tahun 2011-2015) 
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5. Laporan keuangan di laporkan dalam mata uang/kurs rupiah. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variable Independen  

a. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar, sedang, dan 

kecil Azizah dan Anisykurlillah (2014). Variabel ukuran perusahaan 

ini menggunakan proksi total aset atau total aktiva. Total aset atau 

total aktiva dipilih sebagai proksi atas ukuran perusahaan karena 

mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif lebih stabil dibanding nilai 

market capitalized dan penjualan Azizah dan Anisykurlillah (2014). 

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. Maka 

rumus logaritma natural dari total aset adalah sebagai berikut: 

 

 

Ket: Ln (total aset) = Natural Logaritma dari total aset 

 

 

Ukuran Perusahaan = Ln (total aset) 
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2. Profitabilitas 

 Tujuan dari analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai perusahaan yang 

bersangkutan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan 

maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset-aset yang 

dimilikinya untuk menghasilkan profit. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 

mampu menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat profitabilitas maka semakin rendah pula kemungkinan 

pemberian opini audit going concern oleh auditor. Sebaliknya, 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah maka 

cenderung akan mendapatkan opini audit going concern Komalasari 

(2003) dalam Kristiana (2012). Lebih lanjut, tingkat profitabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan ROA.  

ROA merupakan salah satu bentuk analisis profitabilitas untuk 

mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya guna 

menghasilkan laba. 

 

 

 

 

Return on Assets (ROA) =  laba (rugi) setelah pajak  x 100% 

                  total aset 
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3. Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio pertumbuhan penjualan sebagai proxy dari pertumbuhan 

perusahaan. Rasio pertumbuhan penjualan dipakai untuk mengukur 

seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik 

dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan 

Weston dan Copeland (1992) dalam Setyarno et al. (2006). Maka rasio 

pertumbuhan penjualan sebagai berikut: 

 

 

 

                  Keterangan: Penjualan t    = Penjualan tahun sekarang  

       Penjualan t-1 = Penjualan tahun lalu 

2. Variabel Dependen 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going 

concern yang 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 

(SPAP, 2001). 

    Variabel ini merupakan variabel dummy yang akan bernilai 1 bila 

perusahaan menerima opini audit going concern dan bernilai 0 bila 

menerima opini tidak going concern. 

Growth sales = penjualan t – penjualan t-1 

                  penjualan t-1 
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Ukuran Perusahaan = Ln (total aset) 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah laporan audit independen, laporan 

keuangan lengkap, catatan atas laporan keuangan (CALK) yang telah di 

publikasi dan diambil di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan jurnal-jurnal 

penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id. 

E. Teknik Perolehan Data 

Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mencari data 

perusahaan berupa laporan keuangan auditan dan catatan atas laporan 

keuangan periode 2011-2015 yang tersedia secara resmi dan diperoleh 

dari www.idx.co.id. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan perhitungan pada setiap variabel independen dan 

menggunakan program SPSS. Berikut ini adalah tahapan dalam 

menganalisis data yaitu: 

1. Melakukan perhitungan variabel dependen, yaitu opini audit going 

concern dengan menggunakan pengukuran variabel dummy. 

2. Melakukan perhitungan variabel independen yang terdiri dari: 

a. Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan natural logaritma 

(ln) dari tottal aset yang dimiliki perusahaan. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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b. Profitabilitas diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA) 

yaitu laba atau rugi sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 

100 persen. 

 

 

c. Pertumbuhan Perusahaan diukur menggunakan proksi 

pertumbuhan penjualan yaitu penjualan pada tahun sekarang 

dikurangi dengan penjualan pada tahun sebelumnya dibagi dengan 

penjualan pada tahun sebelumnya.  

 

 

3. Pengujian statistika deskriptif 

Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dalam suatu variabel-variabel penelitian. Data yang diperoleh 

akan diuji menggunakan alat staistik deskriptif yang outputnya dapat 

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

dan minimum Ghozali (2013). 

4. Pengujian hipotesis 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi 

logistik dengan menggunakan program SPSS. Regresi logistik yaitu 

menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi 

dengan variabel bebasnya Ghozali (2013). Regresi logistik digunakan 

Return on Assets (ROA) =  laba (rugi) setelah pajak  x 100% 

                  total aset 

Growth sales = penjualan t – penjualan t-1 

                  penjualan t-1 
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karena dalam penelitian ini variabel dependen bersifat kategorikal dan 

variabel independen merupakan data metrik. Dalam analisis regresi 

logistik tidak diperlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik data 

pada variabel independennya Ghozali (2013). Pengujian terhadap 

hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

a. Uji kelayakan model regresi 

Kelayakan model regresi diuji dengan Hosmer and Lemeshow’s 

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

Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai 

dengan model. Hipotesis untuk menilai kelayakan model ini adalah 

jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test signifikan 

atau lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol tidak diterima dan 

model dikatakan tidak fit. Sebaliknya jika Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test tidak signifikan maka hipotesis 

nol tidak dapat ditolak yang berarti data empiris sama dengan 

model atau model dikatakan fit (Ghozali, 2013). 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan  

opini audit going concern 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penerimaan opini 

audit going concern 

H3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

penerimaan opini audit going concern 
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b. Uji keseluruhan model  

Uji ini digunakan untuk menilai apakah model yang telah 

dihipotesiskan fit dengan data atau tidak. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LogL) 

pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood       

(-2LogL) pada akhir (Block Number = 1). Adanya pengurangan 

nilai antara -2LogL awal (initial –2LogL function) dengan nilai  

-2LogL pada langkah berikutnya (-2LogL akhir) menunjukkan 

bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data.  

c. Uji koefisien determinasi 

Menguji koefisien determinasi dalam regresi logistik menggunakan 

Nagelkerke’s R square. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar kecenderungan variabel independen 

terhadap variasi variabel dependen.  

d. Matriks klasifikasi tabel 

Matriks klasifikasi tabel ini digunakan untuk menguji ketepatan 

model prediksi. Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi 

dari model untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini 

audit going concern pada perusahaan.  

e. Menguji model regresi 

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺−1

= ∝  + 𝛽𝛽1 𝑈𝑈𝑈𝑈 +  𝛽𝛽2 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝛽𝛽3 PP + € 
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  Keterangan: 

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺−1

 =  Opini audit Going Concern, menggunakan variabel 

dummy untuk opini audit (kategori 1 untuk 

perusahaan yang mendapatkan opini audit going 

concern (OAGC) , dan 0 untuk perusahaan yang 

mendapatkan opini audit non going concern 

(OANGC)) 

α  =     Konstanta 

UP =     Ukuran perusahaan (aset) 

Prf =     Profitabilitas (ROA) 

PP =     Pertumbuhan Perusahaan (penjualan)  

 

 

 


