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BAB III   

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yaitu, data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016 sampai 2018. Dan juga data kualitatif yaitu, data yang berbetuk 

kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah laporan auditor independen. 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari atas tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Audit Tenure, 

Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Opini Audit Going Concern. Adapun 

definisi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut. 

3.2.1. Audit Tenure 

Audit tenure diproksikan dengan skala interval dihitung lama 

perikatan AP dengan auditee. Perhitungan dengan menggunakan variabel 

dummy, dimana jika perusahaan tersebut diaudit oleh kantor akuntan 

publik yang sama lebih dari dua tahun maka diberi kode 1, sedangkan 
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perusahaan yang baru diaudit satu sampai dua tahun oleh kantor akuntan 

publik yang sama maka diberi kode 0. Pengukuran audit tenure 

menggunakan penjumlahan tahun di mana AP yang sama melakukan 

perikatan audit terhadap auditee.  

AT = Lamanya kontrak perikatan audit dengan klien dalam tahun 

3.2.2.  Pertumbuhan Perusahaan 

Pengukuran pertumbuhan (growth) perusahaan dapat diukur 

dengan membandingkan anntara jumlah total laba bersih tahun berjalan 

tahun bersangkutan (tahun ke-t) dikurangi jumlah total laba bersih tahun 

berjalan tahun sebelumnya (tahun ke-t-1) kemudian dibagi dengan jumlah 

total laba bersih tahun berjalan tahun sebelumnya (tahun ke-t-1) (Alichia, 

2013). Proksi yang dihasilnya sebagai berikut:  

Pertumbuhan=  Laba Bersih tahun berjalant – Laba Bersih t-1 

Laba Bersih tahun berjalant-1 

3.2.3.  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat 

mengklarifkasi perusahaan menjadi perusahaan besar, menegah, dan kecil. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yaitu dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log 

size, nilai pasar saham, dan  lain-lain. Secara umum biasanya ukuran 

perusahaan diproksi dengan total aset (Ginting & Suryana, 2014).  
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Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ukuran Perusahaan= Ln Total Aset 

Ukuran Perusahaan= Total Aset Perusahaan 

3.2.4.  Opini Audit Going Concern 

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh 

auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya atau tidak. Audit yang dalam pertimbangan 

auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada 

kurun waktu yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan 

keuangan yang sedang diaudit (SA seksi 341). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang mendapat opini going 

concern diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak mendapat opini 

going concern diberi kode 0. 

3.3.  Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yaitu, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti 

orang lain atau dokumen. Data sekunder tersebut adalah laporan auditor 

dan laporan keuangan perusahaan perbankan periode 2016 sampai 2018. 

Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id.  

http://www.idx.co.id/
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3.4. Populasi, Jumlah Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi perusahaan 

selama tahun 2016 sampai 2018, yang laporan keuanganya mengalami 

laba dan teraudit. Sehingga populasi yang masuk dalam penelitian ada 45 

perusahaan.  

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 

sampai 2018. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Metode purposive sampling suatu metode pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu (Sekaran, 2006). Kriteria 

khusus perusahaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perusahaan telah terdaftar di BEI sejak 1 Januari 2016 sampai 31 

Desember 2018. 

2. Perusahaan memiliki laporan keuangan dan diaudit oleh auditor 

independen selama periode penelitian.  

3. Perusahaan delisting dari BEI selama periode penelitian. 
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Berikut ini merupakan penggologan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan:  

Tabel 2.2 

Kriteria Sampel 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan telah terdaftar di BEI sejak 1 

Januari 2016 sampai 31 Desember 2018 

45 

2. Perusahaan tidak memiliki laporan 

keuangan dan diaudit oleh auditor 

independen selama periode penelitian. 

(21) 

3. Perusahaan delisting dari BEI selama 

periode penelitian. 

(2) 

 Total sampel yang digunakan 22 

 Data diolah= jumlah sampelx3 tahun 

22x3 

66 

 Sumber: idx.co.id 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan. 

a. Metode Dokumentasi merupakan teknik data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan dan Opini 

Audit Going Concern yang dipublikasikan oleh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. 

b. Observasi website Perusahaan dilakukan dengan melihat website 

perusahaan yang tercantum di Bursa Efek Indonesia dan website 
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www.idx.co.id  www.saham.ok serta meggunakan search engine seperti 

google untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

c. Metode Studi Pustaka melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan 

majalah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi 

yang dibutuhkan juga dijadikan sumber pengumpulan data. 

3.6. Metode Pengolahan Data 

Dalam metode pengolahan data, metode yang digunakan dalam 

pembuatan proposal ini adalah : 

1) Editing merupakan proses memeriksa data yang sudah terkumpul, 

meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, 

relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan 

sebagainya. 

2) Coding merupakan suatu cara untuk memberikan kode tertentu 

terhadap berbagai macam jawaban kuesioner untuk dikelompokkan 

pada kategori yang sama. 

3) Tabulating yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan 

kedalam tabel-tabel agar mudah dipahami. 

4) Scoring yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan 

untuk memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini urutan 

pemberian skor berdasarkan tingkatan jawaban yang diterima dari 

responden. 

http://www.idx.co.id/
http://www.saham.ok/
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3.7. Metode Analisis Data  

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian 

inimenunjukkan hasil pengukuran nilai minimum, maksimum dan mean, 

serta standar deviasi setiap variabel (Ghozali I. , 2011 : 19). 

3.7.2. Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dan analisis data dalam penelitian ini 

didasarkan pada analisis multivarie dengan menggunakan regresi logistic  

karena variabel dependen atau terikatnya yaitu opini audit going concern 

menggunakan variabel dummy, sedangkan variabel independen atau bebas 

merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (metric) dan kategorial 

(non metric). Regresi logistic digunakan untuk menguji apakah 

profitabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan 

variabel bebasnya. Teknik analisis logistic tidak memerlukan asumsi 

normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali I. , Aplikasi Analisis 

Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 2016 : 321), dan mengabaikan 

heteroskedastista. Analisis regresi logistic dilakukan dengan menggunakan 

software Statistical Package for Social Science (SPSS). Model regresi 

logistic yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitia adalah sebagai 

berikut:  

OGC = α + β1 AT + β2 GROWTH + β3 SIZE + e 
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Keterangan : 

OGC = Variabel Dummy opini audit going concern 

α = Konstanta 

β1 – β3 = Koefisien Regresi 

AT= Audit Tenure 

PP= Pertumbuhan Perusahaan 

SZE= Ukuran Perusahaan 

e= Kesalahan Residual                

3.7.2.1. Uji Keseluruhan Model Fit 

Penilaian model fit dilakukan dengan membandingkan nilai 

antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number = 0), dengan 

nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1). Apabila 

nilai -2LL Block Number = 0 > nilai -2LL Block Number = 1, maka 

menunjukkan model regresi yang baik. Apabila hasil menunjukkan 

signifikan secara statistic, berarti hipotesis nol ditolak dan penambahan 

variabel bebas ke dalam model dapat memperbaiki model fit (Ghozali, 

2016: 328). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan  “Sum of 

Square Eror” pada model regresi, sehingga penurunan nilai Log 

Likelihood menunjukkan regresi yang semakin baik. Hipotesis untuk 

menilai model fit adalah: 

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data    
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3.7.2.2. Koefesie Determinasi 

Besarnya nilai koefesien determinasi pada model regresi logistic 

dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai menunjukkan 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model penelitian. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterprestasikan seperti nilai R
2
 pada multiple regression. Nilai 

Nagelkerke R Square didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R 

Square dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2016: 329). 

3.7.2.3. Uji Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi pada penelitian ini dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Model ini 

untuk menguji hipotesis nol (H0) bahwa data empiris sesuai dengan 

model (tidak ada perbedaan antara model regresi dengan data sehingga 

model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test ≤ 0,05, maka H0 ditolak yang berarti bahwa ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodnessof Fit model tidak baik karena tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 

Fit Test > 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena cocok atau sesuai dengan data observasinya. 
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H0: Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara  klasifikasi yang 

diprediksi dengan klasifikasi yag diamati. 

H1: Terdapat perbedaan yang nyata antara  klasifikasi yang 

diprediksi dengan klasifikasi yag diamati. 

3.7.2.4. Tabel Klasifikasi 

Tabel klasifikasi digunakan untuk meghitung nilai estimasi atau 

prediksi yang benar dan salah (Ghozali, 2016: 329). Tabel klasifikasi 

menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan terjadinya variabel terikat. Kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat 

dinyatakan dalam persen. 

3.7.2.5. Uji Regresi Logistik Secara Parsial 

Pengujian dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini menggunakan uji wald dengan melihat output 

table Variabel in the Equation yang menunjukan nilai koefesien regresi 

dan tingkat signifikansinya. Kriteria pengujian regresi logistic secara 

parsial yaitu: 

1) Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikan 5% (α= 0,05). 

2) Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada 

signifikansi p-value. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, 
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sedangkan jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka Ho ditolak yang berarti 

bahwa hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat diterima. 

3.7.2.6. Uji Signifikan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan untuk menunjukan pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian 

regresi logistic secara simultan dapat dilihat dari tabel Omnibus Test of 

Model Coefficients. Pengambilan kesimpulan dari uji secara simultan ini 

adalah jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika 

nilai signifikasi ≤ 0,05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa variabel 

bebas (independen) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

terikat (dependen).  


