
50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip, baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Data penelitian yang digunakan meliputi laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

Data juga dapatdiperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 

2014-2016 dan dari situs resmi www.idx.co.id. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data langsung dari 

catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data yang 

diperlukan. Data sekunder yang diperlukan terdiri dari laporan keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan dalam pemilihan sampel serta laporan auditor independen. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2014-2016 yang berjumlah 

43 perusahaan.. Sementara sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri dari 

sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah tapi tidak 

semua elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006). Sampel dipilih 

menggunakan metode purposive samping, artinya sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sampel yang memenuhi criteria tertentu (Sekaran, 2006). Tujuan 

penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. 

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar pada BEI selama periode 2014-2016, dan 

sedang tidak berada dalam proses delisting pada periode tersebut. 

2. Menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor independen periode 2014-2016. 

3. Data yang dibutuhkan tersedia secara lengkap memenuhi semua variabel 

yang akan digunakan. 

Dari 43 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, yang menjadi sampel 

pada penelitian ini adalah 10 perusahaan yang memiliki data dan memenuhi kriteria. 

Berikut daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut : 
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Tabel III.1 

Sampel Penelitian 

No 

Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

BSSR 

BYAN 

ELSA 

GEMS 

HRUM 

INCO 

ITMG 

MEDC 

RUIS 

TINS 

Baramulti Suksessarana Tbk 

Bayan Resource Tbk 

Elnusa Tbk 

Golden Energy Mines Tbk 

Harum Energy Tbk 

Vale Indonesia Tbk 

Indo Tambangraya Megah Tbk 

Medro Energi International Tbk 

Radiant Utama Interinsco Tbk 

Timah (Persero) Tbk 
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3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

1) Variabel dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau diterangkan 

oleh variabel lain (Ghozali, 2005). Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah opini going concern. Opini going concern adalah opini audit 

yang diberikan oleh auditor dalam rangka mempertimbangkan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam menjalankan usahanya dimasa yang akan datang (SPAP 2011). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu dengan variabel 

dummy, dimana perusahaan yang mendapat opini going concern diberi kode 1, 

sedangkan perusahaan yang mendapat opini non going concern diberi kode 0. 

Ada 4 kondisi dan peristiwa yang dapat diidentifikasi dan dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan oleh auditor, yaitu: 

1. Kecenderungan-kecenderungan Negatif (Negative Trends) – Misalnya: 

kerugian operasional yang terjadi secara berulang dari periode ke periode, 

kekurangan modal kerja yang terus terjadi, arus kas aktivitas operasional 

yang negatif, dan rasio-rasio kinerja kunci (key performance indicator) yang 

berskor buruk. 

2. Indikasi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) – Contoh, kegagalan dalam 

memenuhi kewajiban membayar utang, penunggakkan pembayaran dividen, 

penolakan dari pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit 

biasa, timbulnya kebutuhan akan restrukturisasi utang, timbulnya kebutuhan 
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untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, dan adanya inisiasi untuk 

menjual cepat sebagian aset yang dimiliki. 

3. Persoalan Internal (Internal Issues) – Misalnya, pemogokan kerja atau konflik 

perburuhan yang lain, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap 

keberhasilan suatu proyek tertentu, adanya komitmen jangka panjang yang 

tidak bersifat ekonomis, serta adanya kebutuhan untuk merombak operasional 

perusahaan secara signifikan. 

4. Persoalan Eksternal (External Issues) – Contoh: adanya tuntutan hukum atau 

gugatan pengadilan yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup 

perusahaan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang 

berpotensi membatasi atau menghentikan operasional perusahaan baik 

sebagian maupun keseluruhan, kehilangan hak kelola lisensi dan paten 

penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana 

besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringandan bencana lainnya yang tidak 

diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak 

memadai. 

2) Variabel independen 

Variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk mempengaruhi 

atau menjelaskan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah prediksi kebangkrutan. Untuk memprediksi kebangkrutan, 

digunakan model-model prediksi kebangkrutan. Dimana model yang digunakan 
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untuk memprediksi kebangkrutan yaitu model Grover, Salehi and Mousavi, Springate 

dan Zmijewski. 

1.  Model Grover 

Model Grover dapat dirumuskan sebagai berikut : 

G = 1,650X1 + 3,404X2 – 0,016ROA + 0,057 

G ≤ -0,02 = bangkrut 

G ≥ 0,01 = tidak bangkrut 

Dimana: 

X1 = Working capital/Total assets 

X2 = Earnings before interest and taxes/Total assets 

ROA = Net income/Total assets 

2. Model Salehi and Mousavi 

Rumus yang berhasil diciptakan Salehi dan Mousavi ialah : 

H = -4,95 + 1,21 x2 + 0,59 x3 - 0,42 x5 + 1,02 x7 + 1,24 x8 

H >1,12 = tidak bangkrut 

 H < -0,97 = bangkrut  

0,97>H< 1,12 = tidak diketahui 

Dimana : 

X2 = Current capital/Total assets 

X3 = Accumulate profit/Total assets 

X5 = Shareholder's emoluments/Total assets 

X7 =  Operational payments/Total assets 
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X8 = If the profit tow years ago is negative the number 1 otherwise the number zero 

(0). 

3. Model Springate  

Rumus yang berhasil dikembangkan oleh Springate adalah : 

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D 

 S > 0,862 = tidak bangkrut 

 S < 0,862 = berpotensi bangkrut 

Dimana: 

A = Working capital/Total asset 

B = Net profit before interest and taxes/Total asset 

C = Net profit before taxes/Current liabilities 

D = Sales/Total asset 

4. Model Zmijewski  

Rumus model Zmijewski sebagai berikut: 

X = -4.803 - 3.599X1 + 5.406X2 - 1.000X3 

 X< 0 = tidak bangkrut 

X > 0 = bangkrut 

Dimana: 

X1 = ROA (Net income/Total assets) 

X2 = Leverage (Total debt/Total assets) 

X3 = Liquidity (Current assets/Current liabilities) 
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3.4.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada 

variabel dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran 

kriteria. Definisi operasional harus mempunyai acuan empiris untuk mengukur 

variabel dengan cara medapatkan informasi yang dimengerti. Berikut operasional 

variabel penelitian ini : 

Tabel III.2 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1. Prediksi 

Kebangkrutan 

(X) 

Dapat diartikan sebagai 

perkiraan akan 

kegagalan perusahaan 

dalam menjalankan 

operasi perusahaan 

untuk menghasilkan 

laba.. 

Prediksi 

kebangkrutan dapat 

diukur dengan 

menggunakan model 

prediksi 

kebangkrutan. 

Dimana pada 

penelitian ini 

menggunakan model 

prediksi Grover, 

Salehi  and Mousavi, 

Springate, dan 

Nominal 
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Zmijewski. 

2. Going Concern 

(Y) 

Suatu asumsi yang 

mengharuskan entitas 

ekonomi secara 

operasional dan 

keuangan memiliki 

kemampuan 

mempertahankan 

kelangsungan 

hidupnya. Dan 

diharapkan agar tidak 

akan terjadi likuiditas 

dimasa yang akan 

datang. 

GC diukur dalam 

bentuk variabel 

dummy dengan ukuran  

yaitu satu (1) apabila 

perusahaan termasuk 

pada going concern, 

dan nol (0) apabila 

perusahaan tidak 

termasuk going 

concern. 

 

Nominal 

 

3.5 Analisis Data 

Tahapan analisis data pada penelitian ini dibagi dalam dua tahap. Data yang 

dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan dua metode statisktik, yaitu statistik deskriptif dan statistik 

induktif (uji hipotesis). 
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2006), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

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

maksimum, dan nilai minimum. 

 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi 

logisitk, karena variabel dependen yaitu opini audit going concern merupakan data 

kualitatif yang menggunakan variabel dummy. Regresi logistik adalah regresi yang 

digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat 

diprediksi dengan variabel independen. Pada teknik analisis regresi logistik tidak 

memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya 

(Ghozali, 2006). Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut : 

  
  

    
 = α + β1 G-Score + β2 H-Score + β3 S-Score + β4 X-Score + ε 

Keterangan : 

  
  

    
   : Dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk auditee dengan opini 

audit going concern (GCAO) dan 0 untuk auditee dengan opini audit 

non going concern (NGCAO)). 

β1  : Koefisien regresi 

G-Score : Model Grover 
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H-Score : Model Salehi and Mousavi 

S-Score : Model Springate 

X-Score : Model Zmijewski 

ε  : Residual 

Menurut Ghozali (2013) dalam analisis pengujian model regresi logistik 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Uji Kelayakan Model Regresi 

Pengujian kelayakan model regresi digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen secara bersama-sama dapat memprediksi variabel 

dependen atau tidak. Jika probabilitas dari pengujian kelayakan model regresi kurang 

dari 0,05 maka hipotesis awal (H0) ditolak atau H1 diterima. Jika H0 ditolak, maka 

secara keseluruhan variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. 

2. Menilai Model Fit (Overall Model Fit Test)  

Uji ini digunakan untuk menilai model yang dihipotesiskan telah fit atau tidak 

dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah : 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Dari hipotesisini, hipotesisnol (H0) harus diterima agar model fit dengan data. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model adalah 

probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Ghozali 

(2006). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of Square 
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Error” pada model regresi, sehingga penurunan model Log Likelihood menunjukkan 

model regresi yang semakin baik. 

3. Pengujian Koefisiensi Regresi Logistik 

Estimasi parameter dari model dapat dilihat pada output Variabel in the 

Equation. Output Variabel in the Equation menunjukkan nilai koefisien regresi 

logistik dan tingkat signifikansinya. Koefisien regresi dari setiap variabel yang diuji 

menunjukkan bentuk hubungan antar variabel. 

Pengujia ndengan model regresi logistik digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dimana criteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah sebesar 95% atau taraf nyata 

signifikansi 5% (α = 0,05).  

b. Penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-value  

1. Jika taraf signifikansi > 0,05 Ho diterima 

2. Jika taraf signifikansi < 0,05 Ho ditolak 


