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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Asosiatif yaitu 

metode yang mencari tahu hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh: Arus kas, Likuiditas, 

Profitabilitas, Financial leverage dan Aktivitas terhadap  perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2013-2017 sebanyak 48 

perusahaan. Sampel penelitiannya adalah perusahaan real estate dan property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling yaitu 

populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang 

memenuhi kriteria-kriteria tertentu sebagai sampel penelitian sesuai dengan 

kriteria yang dikehendaki oleh penelitian (Indriantono, 2007). 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Perusahaan yang dijadikan sampel termasuk dalam kelompok perusahaan 

real estate dan  property terdaftar sebagian emiten di BEI dalam kurun 

waktu penelitian yaitu tahun 2013-2017. 
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2. Perusahaan real estate dan  property yang Initial Public Offering dibawah 

2013. 

3. Perusahaan perusahaan real estate dan property tersebut memiliki dan 

mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan jelas dalam 

periode yang diteliti yaitu tahun 2013-2017. 

Berdasarkan kriterian tersebut maka perusahaan real estate dan property 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria diatas sebanyak 

40 perusahaan real estate dan property yang dapat lihat pada tabel 3.1 rekapitulasi 

berikut : 

Tabel III.1 

Rekapitulasi Perhitungan Sampel Penelitian 

 

Keterangan Jumlah Perusahaan  

Perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI dari tahun 2013-2017 

48 

Perusahaan real estate dan property yang tidak 

terdaftar secara berturut-turut di BEI dari tahun 

2013-2017 

(8) 

jumlah sampel penelitian  40 

     Sumber: Fact Book (IDX) tahun 2013-2017 

 Berdasarkan rekapitulasi perhitungan sampel penelitian tersebut terdapat 

delapan  perusahaan real estate dan property yang tidak termasuk sebagai sampel 

karena tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

Berikut adalah daftar perusahaan perusahaan real estate dan property yang 

memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian seperti yang terlihat pada tabel 3.2 

berikut : 
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Tabel III.2 

Daftar Perusahaan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017 

 

NO KODE Nama Perusahaan 

1.  APLN Agung Podomoro Land Tbk.  

2.  ASRI Alam Sutera Realty Tbk.  

3.  BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk.  

4.  BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.  

5.  BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk.  

6.  BKDP Bukit Darmo Property Tbk.  

7.  BKSL Sentul City Tbk.  

8.  BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.  

9.  COWL Cowell Development Tbk. 

10.  CTRA Ciputra Development Tbk.  

11.  DART Duta Anggada Realty Tbk.  

12.  DILD Intiland Development Tbk.  

13.  DUTI Duta Pertiwi Tbk.  

14.  ELTY Bakrieland Development Tbk.  

15.  EMDE Megapolitan Developments Tbk.  

16.  FMII Fortune Mate Indonesia Tbk.  

17.  GAMA Gading Development Tbk.  

18.  GMTD  Gowa Makassar Tourism Development Tbk.  

19.  GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 

20.  GWSA Greenwood Sejahtera Tbk.  

21.  JRPT Jaya Real Property Tbk.  

22.  KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk.  

23.  LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 

24.  LPCK Lippo Cikarang Tbk.  

25.  LPKR Lippo Karawaci Tbk.  

26.  MDLN Modernland Realty Tbk.  

27.  MKPI Metropolitan Kentjana Tbk.  

28.  MTLA Metropolitan Land Tbk.  

29.  MTSM Metro Realty Tbk.  

30.  NIRO Nirvana Development Tbk. 

31.  OMRE Indonesia Prima Property Tbk.  
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32.  PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk.  

33.  PUDP Pudjiadi Prestige Tbk 

34.  PWON Pakuwon Jati Tbk.  

35.  RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 

36.  RDTX Roda Vivatex Tbk.  

37.  RODA Pikko Land Development Tbk. 

38.  SCBD Danayasa Arthatama Tbk.  

39.  SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk.  

40.  SMRA Summarecon Agung Tbk.  

         Sumber: Fact Book (IDX) tahun 2013-2017 

3.3 Jenis dan  Sumber Data 

Data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat berupa fakta untuk bahan 

baku suatu penelitian (Kunckoro, 2008). Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara atau data yang telah tersedia dalam : Fact Book 

(IDX) untuk data laporan keuangan perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Financial distress. 

3.4.2 Variabel Independen (X) 

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
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dependen.Variabel dalam penelitian ini adalah Likuiditas (X1), Aktivitas (X2), 

Profitabilitas (X3), Financial leverage (X4) dan Arus kas (X5). 

3.4.3 Operasional Variabel 

a. Financial Distress (Y) 

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan menurun yang terjadi sebelum 

kebangkrutan atau likuidasi. Eloumi dan Gueiye dalam Andre (2013) 

mengkategorikan perusahaan dengan financial distress apabila selama dua tahun 

berturut-turut mengalami laba operasi negatif. Menurut Marfungatun (2016) dan 

Suprobo (2017), variabel dependennya yaitu financial distress menggunakan 

variabel dummy dengan ukuran binomial yaitu satu (1) apabila perusahaan 

mengalami financial distress dan nol (0) apabila perusahaan tidak mengalami 

financial distres. 

b. Likuiditas (X1) 

Menurut Kasmir (2015:128), likuiditas merupakan suatu indikator mengenai 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka 

pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. 

Menurut Lukman (2004), tidak ada ketentuan mutlak tentang berapa tingkat 

current ratio yang dianggap baik atau yang harus dipertahankan oleh suatu 

perusahaan kerena biasanya tergantung dari jenis usaha yang dijalankan 

perusahaan. Akan tetapi tingkat current ratio sebesar 2 sudah dianggap baik, rasio 

ini  dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2015:135): 

 



53 
 

Current Ratio =     Aset Lancar 

                                                        Kewajiban Lancar  

c. Aktivitas (X2) 

Menurut Kasmir (2015:172), aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. 

Dapat pula dikatakan bahwa aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

Rasio aktifitas ini diukur dengan menggunakan total asset turnover yaitu 

dengan membandingkan total penjualan dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa besar efektifitas perusahaan dalam 

menggunakansumber dayanya. Jika perusahaan dapat mengelola sumber dayanya 

seefektif dan seefisien mungkin maka perusahaan tersebut akan terhindar dari 

kondisi yang mengarah ke kebangkrutan. Menurut Sofyan (2010), dihitung 

dengan rumus berikut: 

   
         

           
 

d. Profitabilitas (X3) 

Menurut Kasmir (2015:196), profitabilitas adalah rasio yang mengukur 

seberapa besar efektivitas manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan 

dengan kemapuan menciptakan keuntungan. Indikator yang dapat digunakan 

sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan adalah ROA yang merupakan 

pengembalian atas asset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bersih 

perusahaan. Menurut (Mamduh, 2014:159) ROA dapat Dihitung dengan rumus 

berikut : 
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e. Leverage (X4) 

Menurut Hery (2009), rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi 

yang digunakan perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang 

dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan maka 

ketidakpastian untuk menghasilkan laba dimasa depan juga akan semakin 

meningkat. 

Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur leverage adalah debt ratio. 

Menurut Hery (2009) rasio ini dapat diuikur dengan rumus berikut: 

          
            

            
 

f. Arus Kas (X5) 

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arus kas merupakan jumlah kas yang 

mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Dalam menghitung nilai arus kas pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus seperti yang digunakan oleh penelitian (Julius, 

2017): 

Arus kas = 
                

          
 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sebagai berikut:  
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

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

varian, maksimum, dan nilai minimum. Mean digunakan untuk mengetahui rata-

rata populasi dari sampel, sedangkan maksimum-minimum digunakan untuk 

mengetahui besarnya nilai minimum dan maksimum pada populasi. Statistik 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui keseluruhan sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan dapat memenuhi syarat penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kuantitatif 

yang bersifat deskriptif, menjabarkan data yang diperoleh dengan  menggunakan 

analisis regresi logistik untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari 

data, yaitu dengan memberikan gambaran tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemungkinan terjadinya financial distress. Metode analisis  data 

akan dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer  SPSS versi 21. 

3.5.2 Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik (logistic regression). Regresi logistik adalah regresi 

yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 

terikat/dependen dapat diprediksi dengan variabel  bebasnya/independen (Ghozali, 

2016:321). Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji 

normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. 

Gujarat (2003) dalam Lestari dan Anis (2007) menyatakan bahwa regresi 

logistik mengabaikan heteroscedasity, artinya variabel terikat tidak memerlukan 
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homoscedacity untuk setiap variabel bebasnya. Regresi logistik yang digunakan 

untuk menguji penelitian diproxy dengan menggunakan: 

Ln 
 

   
 = Y = b0+ b1CR + b2TA + b3ROA + b4DER+ b5Arus Kas + e 

Dimana: 

Odds (S| X1,X2) = 
 

   
 

Y   = Probabilitas kondisi bermasalah 

b0   = konstanta 

b1-b5   = koefisien regresi 

X1   = Current Ratio  

X2   = TA 

X3   = ROA 

X4   = DER 

X5   = Arus Kas 

ɛ   = error. 

 

kriteria  penerimaan  atau  penolakan hipotesis dari  model  regresi 

logistic: 

a. jika hasil signifikannya adalah < 0,05 maka H0 diterima.  

b. jika hasil signifikannya adalah > 0,05 maka H0 ditolak. 
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1. Menilai Kelayakan Model Regresi 

 Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model  regresi 

logistik yang akan digunakan. Menilai kelayakan model regresi menggunakan 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit  Test. Menurut Ghozali (2016:329) 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa 

data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model 

dengan data sehingga model dikatakan fit). Kriteria penentuan data empiris 

sesuai dengan model atau tidak adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test sama dengan  

atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat menilai 

observasinya. 

 

b) Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test lebih 

besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya  atau dikatakan model dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya. 

 

2. Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji ini dilakukan untuk menguji keseluruhan model regresi (overall 

model fit). Pertama dengan melihat angka -2 log Likelihood (LL) pada 

(blokc number = 0) dan angka -2 log likehood pada block number = 1, jika 

terjadi penurunan angka -2 log likehood  (block number                             
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= 0 – block number = 1) maka menunjukkan model regresi kedua lebih 

baik dari pada regresi model pertama, yang artinya model fit terhadap data 

(Ghozali, 2016:328) 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menjelaskan variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen digunakan Nagelkerke’s R
2 

yang berkisar antara 0 hingga 1. 

Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox  & Snell. 

Nilai Nagelkerke’s R
2 

dapat diinterpretasikan seperti R
2 

pada multiple 

regression (Ghozali, 2016:329). 

Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

 independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.  

Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:329). 

 

 


