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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian dengan judul “Pengaruh Opini going concern dan Pergantian KAP 

terhadap Reaksi Investor” merupakan jenis penelitian asosiatif. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan melakukan analisis hubungan pengaruh antara variabel 

independen yang terdiri dari opini going concern dan pergantian KAP dengan 

variabel dependen yaitu reaksi investor.  

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014. Jumlah perusahaan yang 

terdaftar di BEI adalah 523 perusahaan. Penentuan samspel menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria yang digunakan yaitu:  

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan dan 

laporan tahunan tahun 2012-2014 secara lengkap. 

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan pergantian KAP selama 

periode 2012-2014 dan mengalami kerugian atau penurunan laba bersih setelah 

pajak sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, dan harga 

saham selama tahun 2012-2014. 

 

D. Teknik Perolehan Data 

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu 

mendownload laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2012-2014 melalui website resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan 

mendownload harga saham perusahaan melalui website www.yahoofinance.co.id.     

 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel dependen 

Reaksi Investor ~ Dalam penelitian ini, reaksi investor diukur 

menggunakan abnormal return (AR). Abnormal return diperoleh dari selisih 

antara return realisasi dan return ekspektasi.  

 

 

 

 

Abnormal Return = Return realisasi – Return ekspektasi 

Return realisasi  = 
Pt−Pt−1

Pt−1
 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.co.id/
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Keterangan: Pt = Harga saham pada hari hari ke-t. 

Pt-1 = Harga saham pada hari ke-(t-1). 

  

 

2. Variabel independen  

Opini going concern ~ Opini going concern diukur menggunakan 

variabel dummy yaitu kode 1 diberikan jika perusahaan menerima opini going 

concern dan kode 0 jika perusahaan tidak menerima opini going concern.  

Pergantian KAP ~ Pergantian KAP diukur menggunakan variabel 

dummy yaitu kode 1 jika perusahaan mengganti ke KAP Big Four dan kode 0 

jika perusahaan mengganti ke non Big Four. 

 

F. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistika 

deskriptif dan pengujian hipotesis yang meliputi uji asumsi klasik, dan analisis 

regresi linier berganda. 

1. Analisis Statistika Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis 

dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011).  

 

Return ekspektasi = nilai rata-rata historis 
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2. Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS versi 18. Teknik analisis ini memerlukan 

beberapa pengujian lagi yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas 

data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas dan analisis 

linier berganda.  

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011). Dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal. Model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Selain menggunakan grafik histogram, uji normalitas dapat 

menggunakan Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya 

sebagai berikut: 
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1) Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) < Z tabel (1,96), atau angka 

signifikansi > 0,05; maka distribusi data dikatakan normal. 

2) Jika Z hitung (Kolmogorov Smirnov) > Z tabel (1,96), atau angka 

signifikansi < 0,05 distribusi data dikatakan tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011), untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

value dan variance inflation factor (VIF). Dasar pengambilan 

keputusannya yaitu: 

1) Jika nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

2) Jika nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

terjadi korelasi antar variabel independen. 

c. Uji Autokorelasi  

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan mengggunakan 

Uji Durbin-Watson (DW test). Menurut Ghozali (2011), Dasar 

pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu:  

1) Jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 
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2) Jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

3) Jika nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

4) Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011), Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas dengan Uji Rank Spearman. Uji Rank 

Spearman dilakukan dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap 

nilai residualnya. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi 

homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi 

heteroskedastisitas. 
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e. Analisis Regresi Linier Berganda  

Model regresi dirumuskan dengan persamaan: 

 

 

Keterangan:  

Y  = Reaksi Investor 

a   = Konstanta  

b1-b2  = Koefisien Regresi 

x1   = Opini Going Concern 

x2  = Pergantian Kantor Akuntan Publik 

e   = kesalahan/error 

 

Y= a+b1 x1+b2x2+e 


