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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih 

(Sugiyono 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen, yaitu kelangsungan usaha (going concern) terhadap variabel 

dependen, yaitu laporan opini auditor. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2014 - 2017 

 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Perusahaan farmasi 

dipilih untuk menghindari adanya industrial effect, yaitu risiko industri yang 

berbeda antar sektor industri yang satu dengan yang lain (Setyarno dkk., 

2006). Metode yang digunakan dalam pemilihan objek pada penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan objek dengan beberapa 

kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan, 

yaitu tahun 2014- 2017. 

2. Perusahaan farmasi yang tidak terdaftar berturut-turut (delisting) dari BEI 

selama periode pengamatan (2014- 2017). 

3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit (2014-2017) dan 

terdapat laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan 

 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017 yang telah dipublikasikan di website keuangan seperti www. 
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idx.com, id.investing.com dan www.idnfinancial.com. Data tersebut meliputi 

data laporan keuangan tahunan perusahaan, profil perusahaan, struktur 

kepemilikan perusahaan, laporan auditor independen dan data penyampaian 

laporan keuangan perusahaan. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kelangsungan usaha (going 

concern) terhadap penerimaan Laporan auditor. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah penerimaan Laporan auditor. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah Kelangsungan Usaha (going concern) 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama peneliti. definisi operasional serta pengukuran dari variabel-variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Laporan auditor 

Laporan auditor merupakan laporan yang berisi pernyataan auditor 

mengenai kelayakan atau ketepatan kenyataan klien bahwa laporan 

keuangannya disajikan secara wajar sesuai dengan peraturan dan sistem 

akuntansi yang berlaku secara umum. Karena berisi opini audit maka 

pengukuran laporan auditor di dasarkan pada lima opini auditor. Masing-

masing opini mempunyai nilai yaitu: 

1= Pernyataan tidak memberikan pendapat 

2 = Pendapat tidak wajar 

3 = Pendapat wajar dengan pengecualian 

4 = Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan Bahasa penjelas 

5 = Pendapat wajar tanpa pengecualian 

2. Variabel Independen  

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen 

dengan rincian sebagai berikut:  
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a. Going Concern 

Going Concern merupakan salah satu konsep yang paling 

penting yang mendasari pelaporan keuangan (Gray 2000). (Komalasari 

2004) mendefinisikan going concern adalah kelangsungan hidup suatu 

badan usaha, dengan adanya going concern maka suatu badan usaha 

dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam 

jangka waktu yang panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu 

yang pendek. Going concern dapat diukur melalui likuiditas, 

profitabilitas dan solvabilitas sebagai berikut: 

1. Likuiditas 

Berkaitan dengan analisis hutang atau kewajiban perusahaan yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenui kewajiban jangka pendeknya, terdiri dari rasio lancar, 

rasio cepat, periode penagihan, jumlah hari untuk menjual 

persediaan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio 

lancar sebagai indikator likuiditas karena dianggap sesuai untuk 

mencerminkan kemaampuan perusahaan terkait hutang jangka 

pendek  

         Aset Lancar  

Rasio Lancar =  

     Kewajiban Lancar 

 

2. Profitabilitas 

Bertujuan untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia 

pendanaan ekuitas dan utang, untuk mengevaluasi margin laba dari 

aktivitas operasi, untuk menilai efektifitas dan intensitas aktiva 

dalam menghasilkan penjualan. Return On Investment (ROI), 

kinerja operasi, Return on Common Equity (ROE). Penelitian ini 

menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas 

  Laba Sebelum Pajak 

ROA = 

            Aset 
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3. Solvabilitas 

Merupakan kemungkinan dan kemampuan jangka Panjang 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka Panjang. Terdiri dari 

total utang terhadap ekuitas (total debt to equity), utang jangka 

Panjang terhadap ekuitas (long term debt to equity), keliptan bunga 

yang dihasilkan (times interest earned). Penelitian ini 

menggunakan debt to equity sebagai indikator solvabilitas 

   Kewajiban  

 debt to equity = 

   Ekuitas  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah Metode dokumentasi yaitu 

peneliti mencari data langsung laporan keuangan perusahaan farmasi tahun 

2014-2017 dari catatan-catatan atau laporan keuangan yang diambil dari situs 

www.idx.com (BEI) dan beberapa website keuangan seperti 

www.idnfinancial.com, dan id.investing.com. Data sekunder yang diambil 

terdiri dari laporan auditor independen dan laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar dan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang telah dijelaskan 

sebelumnya.  

 

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

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

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi) (Ghozali 2005). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan 

variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi 

jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) 

dan standar deviasi. Data yang akan dianalisis adalah gambaran 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

http://www.idx.com/
http://www.idnfinancial.com/
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2. Analisis Regresi Logistik Ordinal 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi logistik ordinal (ordinal logistic regression). Menurut 

(Ghozali 2011) analisis regresi logistic ordinal cocok untuk penelitian 

yang variabelnya dependenya memiliki pengukuran lebih dari 2 atau 

bersifat skala (tingkatan) dan variabel independennya kombinasi antara 

metrik dan non metrik. Analisis regresi logistik ordinal tidak memerlukan 

asumsi normalitas pada data data variabel bebasnya. Analisis regresi 

logistik digunakan untuk menguji apakah variabel kelangsungan usaha 

(going concern) berpengaruh terhadap Laporan auditor.  

Pada Penelitian ini proses regresi logistik dilakukan dengan 

menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 19.0. 

Hasil proses dari aplikasi Regresi Logistik adalah beberapa tabel yang 

memberikan gambaran atau informasi sesuai dengan fungsinya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Descriptive Statistic, menginformasikan tentang nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi dari keseluruhan 

data variabel yang masuk dalam bentuk tabel dari hasil proses analisis. 

2. Case Processing Summary, menginformasikan jumlah frekuensi pada 

masing- masing kategori variabel dengan tidak ada satupun data yang 

tidak masuk dalam analisis (missing case). 

3. Model Summary dan Pseudo R Square, menginformasikan tentang 

nilai -2Log Likelihood dan Nagelkerke R square mengikuti Distribusi 

Chi Square (X2). Pseudo R Square menginformasikan degree of 

freedom dari variabel yang diukur. 

4. Variabel in the Equation, menginformasikan koefisien (X) dengan 

tingkat hubungan positif atau negatif antara X >< Y dengan perbedaan 

peluang sesuai nilai Sig, bila nilai Sig < 0,05, maka dapat dinyatakan 

terdapat pengaruh X terhadap Y. 
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2.1 Menilai Model Fit 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah 

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

Ho : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

H1 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari 

model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternative, L ditransformasikan menjadi -2 LogL. Output SPSS 

memberikan dua nilai -2 LogL yaitu satu untuk model yang hanya 

memasukkan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta 

tambahan bebas. 

Adanya pengurangan nilai antara -2LogL awal dengan nilai -2LogL 

pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali 2005). Log Likelihood pada 

regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of Square Error” pada 

model regresi, sehingga penurunan model Log Likelihood 

menunjukkan model regresi yang semakin baik. 

2.2 Estimasi Parameter dan Interpretasi 

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien 

regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk 

hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas (sig). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 

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

berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. 

Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel 
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terikat. Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Keterangan : 

Y = Opini auditor 

b  = Intercept 

x1  = Likuiditas 

x2  = Profitabilitas 

x3  = Solvabilitas 

e  = Standar error 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 


