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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

       Populasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keseluruhan kelompok 

manusia, keseluruhan peristiwa atau hal-hal lainnya yang ingin diteliti oleh 

peneliti (Sekaran, 2015:325). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdafatar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Pemilihan satu jenis industri sebagai 

sampel ini dilakukan untuk menghindari terjadinya industrial effect antar industri 

yang berbeda. Pemilihan sampel dalam penelitian ini peniliti lakukan dengan 

pendekatan purposive sampling. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar menjadi anggota Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sejak tahun 2013-2017. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah. 

3. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan dua tahun sebelumnya 

4. Data laporan keuangan perusahaan tersedia secara lengkap untuk tahun 

pelaporan 2013-2017. 
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Tabel 3.1Pemilihan Objek Penelitian 

No Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1. Perusahaan manufaktur yang telah 

terdaftar menjadi anggota BEI tahun 

2013-2017. 

135 140 143 145 154 717 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan dalam satuan mata 

uang rupiah 

(27) (27) (29) (29) (29) (141) 

3. Perusahaan yang tidak memiliki 

laporan keuangan dua tahun 

sebelumnya. 

(8) (9) (7) (5) (13) (42) 

4. Laporan keuangan perusahaan yang 

tidak tersedia lengkap untuk periode 

2013-2017 

(2) (2) (3) (3) (5) (12) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 98 102 104 108 107 519 

Perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganburuk 

8 7 8 14 15 52 

Perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganbaik 

90 95 96 94 92 467 

Sumber: data dari www.idx.co.idyang telah diolah (2019) 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan manufaktur yang 

menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 519 perusahaan, dimana perusahaan 

yang memiliki kondisi kesehatan keuanganburuk selama tahun 2013-2017 adalah 

sebanyak 52 perusahaan atau sebesar 10,02%. Sebaliknya, perusahaan manufaktur 

yang memiliki kondisikesehatan keuanganbaik adalah sebanyak 467 perusahaan 

atau sebesar 89,98%. 

 

3.2 Sumber dan  Jenis Data Penelitian 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil 

dari laporan keuangan tahunan perusaaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Menurut Sekaran(2015:329), data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh para peneliti atau data yang bersumber dari terbitan jurnal 

penelitian dan sebagainya, serta data yang telah dipublikasikan atau tidak 

http://www.idx.co.id/
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dipublikasikan oleh organisasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 

data dari tahun 2013-2017 berupa laporan tahunan dan ringkasan data keuangan. 

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel   

       Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel independen 

dan satu variabel dependen. Variabel independen tediri dari likuiditas, leverage, 

profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan 

komisaris independen dan ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen 

dalam peneltian ini adalah  kondisikesehatan keuangan perusahaan. Adapun 

definisi dan cara pengukuran variabel-variabel di atas adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Dependen 

        Variabel dependen dalam peneltian ini adalah  kondisikesehatan keuangan. 

Perusahaan akan dibagi kedalam dua kelompok, yaitu perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuanganyang baik dan perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk. Menurut Warastuti dan Sitinjak (2014), perusahaan-

perusahaan dengan kondisikesehatan keuanganyang buruk merupakan perusahaan 

yang sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan atau financial distress. 

Menurut Platt dan Platt (2002), financial distressdapat diartikan sebagai tahap 

akhir dari kemunduran perusahaan yang mendahului kejadian luar biasa lain 

seperti kebangkrutan atau likuidasi. Menurut Noor (2009:239), salah satu 

indikator perusahaan mengalami financial distress adalah kerugian terus-menerus 

selama beberapa periode. Kerugian perusahaan ini dapat di lihat dari nilai 
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laba/rugi bersih perusahaan. Menurut Jantadej (2006) dan Mafiroh dan Triyono 

(2016), keputusan pengkategorian perusahaan akan diambil dengan: 

a. Jika perusahaan memiliki laba negatif selama 3 tahun berturut-turut(tahun 

bersangkutan dan tahun sebelumnya) maka perusahaan dinyatakan berada 

dalam kondisi financial distressatau dinyatakan memiliki kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk. Perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang 

burukakan dinotasikan dengan angka 0. 

b. Jika perusahaan tidak memiliki laba negatif selama 3 tahun berturut-turutmaka 

perusahaan dinyatakan tidak berada dalam kondisi financial distressatau 

dalam kondisikesehatan keuanganyang baik. Perusahaan yang dinyatakan 

dalam kondisi sehat akan dinotasikan dengan angka 1. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

a. Definisi dan Pengukuran Leverage 

       Leverage menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

melunasi kewajibannya (Murhadi, 2013:61). Semakin tinggi tingkat leverage 

menggambarkan semakin perusahaan tidak mampu melunasi total kewajiban/ 

hutangnya. Rasio leverageini juga dikenal dengan istilah rasio solvabilitas. 

Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas tinggi, dianggap memiliki 

masalah solvabilitas (merupakan perusahaan yang tidak solvabel). Untuk 

mengukur rasio leverage,  akan digunakan rumus DAR (debt to assetsratio). 

Pemilihan rasio DAR ini didasari oleh pengukuran rasio yang berfokus pada 

porsi pendanaan aset yang berasal dari hutang. Dengan analisis porsi 
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pendanaan, pada akhirnya dapat diketahui besarnya kemampuan perusahaan 

melunasi hutang. Menurut Murhadi (2013:61), rumusDARadalah sebagai 

berikut: 

Debt to Assets Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

b. Definisi dan Pengukuran Likuiditas 

       Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (Subramanyam dan Wild, 

2013:241). Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan menunjukkan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya. 

Menurut Murhadi (2013:57), salah satu cara mengukur tingkat likuiditas 

perusahaan adalah dengan current ratio. Pemilihan rasio ini didasari oleh 

kegunaan dan pengukurannya yang menggambarkan seberapa jauh tuntutan 

dari kreditor jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan 

menjadi uang tunai dalam periode yang sama (Mashady et al, 2014). Rumus 

current ratio adalah sebagai berikut: 

Current Ratio = 
Current Asset

Current Liabilities
 

 

c. Definisi dan Pengukuran Profitabilitas 

       Rasio profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan (Murhadi, 2013:63). Semakin tinggi 

tingkat rasio profitabilitas menandakan semakin tinggi pula kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mengukur variabel profitabilitas, 

peneliti menggunakan rasio ROA (return on asset). Pemilihan rasio ini 

didasari pendapat bahwaROA dapat mengukur efisiensi penggunaan sumber 

daya perusahaan secara menyeluruh yang sensitif terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan(Munawir 2000: 91-92). 

Dengan alasan demikian makarasio ini dinilai sebagai rasio yang paling tepat 

untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Adapun rumus ROA 

menurut Murhadi (2013:64) adalah sebagai berikut: 

Return on Asset= 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

d. Definisi dan Pengukuran Kepemilikan Manajerial  

       Menurut Pratiwi et al (2015), kepemilikan manajerial adalah jumlah 

saham yang dipegang oleh pihak manajerial perusahaan baik manajer, direksi, 

maupun komisaris dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial 

ini akan menurunkan benturan kepentingan di dalam perusahaan. Pihak 

manajemen akan mengelola perusahaan dengan berdasar kepentingannya 

sebagai pemegang saham pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan 

mendorong tata kelola yang lebih baik pula, sehingga berdampak pada 

menurunnya kemungkinan perusahaan memiliki kondisi kesehatan keuangan 

yang buruk. Adapun untuk menghitung proporsi kepemilikan manajerial 

adalah sebagai berikut: 

Kepemilikan manajerial =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
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e. Definisi dan Pengukuran Kepemilikan Institusional 

        Kepemilikan institusional, menggambarkan seberapa besar pengaruh 

kepemilikan perusahaan oleh pemerintah, institusi di luar negeri, institusi 

berbadan hukum, dana perwalian, dan institusi lainnya (Pratiwi et al, 2015). 

Semakin tinggi kepemilikan institusional menandakan semakin tingginya 

pengaruh institusi pada perusahaan tersebut. Besarnya pengaruh institusi 

mengakibatkan dorongan untuk pemeriksaan keuangan perusahaan secara 

ketat semakin tinggi, sehingga berdampak pada perbaikan tata kelola 

perusahaan oleh manajemen. Peningkatan tata kelola perusahaan secara 

otomatis akan meminimalkan potensi perusahaan memiliki kondisi kesehatan 

keuangan yang buruk. Untuk mengukur proporsi kepemilikan institusional 

dapat digunakan rumus: 

Kepemilikan Institusional = 
𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
 

 

f. Definisi dan Pengukuran Proporsi Dewan Komisaris 

Independen 

       Menurut Mafiroh dan Triyono (2016), komisaris independen memiliki 

fungsi untuk mengawasi kinerja direksi perusahaan serta mengawasi 

pelaksanaan tata kelola perusaaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris 

independen akan memperkecil kemungkinan perusahaan memiliki kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk. Dengan keberadaan dewan komisaris 

independen maka proses pengelolaan perusahaan dapat di awasi oleh pihak 

yang lebih independen, yang juga menghindari terjadinya  masalah benturan 
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kepentingan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan menjadi lebih baik 

sehingga berimbas langsung terhadap menurunnya kemungkinan perusahaan 

memiliki kondisi keuangan yang buruk.Proporsi komisaris independen dapat 

dihitung dengan rumus: 

Proporsi komisaris independen = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

 

g. Definisi dan Pengukuran Ukuran Komite Audit 

       Menurut Surya dan Yustiavandana (2006:145), komite audit merupakan 

organ tambahan yang diperlukan dalam rangka pengawasan tugas-tugas 

direksi yaitu pengelolaan perusahaan dan tugas yang berkaitan dengan 

pelaporan keuangan perusahaan. Dengan keberadaan komite audityang lebih 

banyak maka proses pengawasan pengelolaan perusahaan akan lebih luas. 

Dengan demikian, tata kelola perusahaan menjadi lebih baik sehingga 

berimbas langsung terhadap menurunnya kemungkinan perusahaan memiliki 

kondisi kesehatan keuangan yang buruk. Adapun ukuran komite audit dapat 

dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota komite audit di dalam 

perusahaan. 

 

3.4 Alat Analisis Data 

       Data penelitian akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji 

hipotesis. Adapun tujuan analisis data ini adalah untuk mengetahui sebaran data 

dan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel likuiditas, leverage, 

profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan 
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komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap kondisi kondisikesehatan 

keuanganperusahaan. berikut ini akan dijelaskan secara lebih detail:  

1. Statistik Deskriptif 

       Menurut Murniati et al (2013:13) statistik deskriptif merupakan alat analisis 

data yang dapat memberikan gambaran dari data penelitian meliputi nilai 

maksimum, nilai minimum, rata-rata, standar deviasi, varians, sum dan range. 

Dengan statistik deskriptif dapat diketahui data penelitian dari variabel likuiditas, 

leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan kondisikesehatan 

keuangan. 

 

2. Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain uji hipotesis 

digunakan untuk melihat pengaruh variabel likuiditas, leverage, profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, dan ukuran komite audit terhadap kondisi kesehatan keuangan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 

Regresi logistik digunakan karena data variabel dependen berupa pengkategorian. 

Maksud dari pengkategorian data adalah variabel kondisi kesehatan keuangan 

yang disajikan dalam dua kategori yaitu perusahaan dengan kondisikesehatan 

keuanganyang baikdan perusahaan dengankondisi kesehatan keuanganyang 

buruk. Adapun dalam penggunaan analisis regresi logistik tidak memerlukan 
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adanya pengujian normalitas data (Murniati et al, 2013:157). Model regresi 

logistik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ln
𝑝

𝑃−1
 = α0 + β1 QR + β2 DAR + β3 ROA + β4 K_Man + β5 K_Ins  

+ β6 Kom_Inde + β7 Kom_Aud + ε 

Keterangan:  

Ln 
𝑃

𝑃−1
 : Kondisi kesehatan keuangan( 1= Perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuanganyang baik; 0= Perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuanganyang buruk) 

α0  : Konstanta 

β1- β7  : Koefisien variabel independen 

QR  : Quick ratio (Likuiditas) 

DAR  : Debt to Asset Ratio (Leverge) 

ROA  : Return on Asset(Profitabilitas) 

K_Man : Kepemilikan Manajerial 

K_Ins  : Kepemilikan Institusional 

Kom_Inde : Komisaris Independen 

Kom_Aud : Ukuran Komite Audit  

ε  : Error  

Setelah menentukan model regresi logistik, langkah selanjutnya untuk uji 

hipotesis menurut Murniati et al (2013:161-165) adalah sebagai berikut: 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi Logistik  

       Untuk menguji kelayakan model regresi logistik akan digunakan 

pengujian Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test. Pengujian ini 
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dilakukan untuk menguji hipotesis null yang menggambarkan kondisi model 

regresi logistik yang telah cukup mampu untuk menjelaskan data. Dengan 

tingkat alfa 0,05 atau 5% dapat disimpulkan bahwa jika nilai Hosmer and 

Lemeshow Goodness-of-Fit Test bernilai kurang dari 0,05 maka hipotesis null 

ditolak sehingga model regresi logistik yang digunakan tidak cukup mampu 

menjelaskan data penelitian. Sebaliknya jika nilai Hosmer and Lemeshow 

Goodness-of-Fit Test  lebih tinggi dari alfa 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis null diterima, artinya model regresi logistik yang digunakan 

mampu menjelaskan data. 

b. Menilai Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Logistik 

       Untuk menguji kelayakan keseluruhan model regresi logistik akan 

digunakan pengujian Chi-Square Goodness-of-Fit Test. Pengujian ini 

dilakukan untuk menguji kelayakan(fit atau tidaknya) keseluruhan model 

regresi logistik terhadap data statistik penelitian. Dengan tingkat alfa 0,05 atau 

5% dapat disimpulkan bahwa jika nilai Chi-Square Goodness-of-Fit Test 

bernilai kurang dari 0,05 maka mengindikasikan bahwa model regresi logistik 

yang digunakan telah fit dengan data statistik penelitian. Sebaliknya jika nilai 

Chi-Square Goodness-of-Fit Test lebih tinggi dari alfa 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan tidak mampu 

menjelaskan data sehingga tidak dapat digunakan. 

c. Menilai Koefisien Determinasi 

       Untuk menilai koefisien determinasi dapat digunakan pengujian Cox-

Snell R2dan Negelkerlel R2. Kedua pengujian ini memberikan gambaran 
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mengenai koefisien determinasi atau kemampuan variabel likuiditas, 

leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit menjelaskan 

variasi variabel kondisikesehatan keuangan. 

d. Menilai Ketepatan Pengklasifikasian 

       Untuk menilai ketepatan pengklasifikasian data dapat dilakukan 

pengujian ketepatan pengklasifikasian. Output pengujian dapat dilihat pada 

tabel classification table. Semakin tinggi nilai overall percentage  berarti 

semakin tinggi kemampuan model regresi logistik yang digunakan dalam 

mengklasifikasikan data.  

e. Uji Hipotesis   

       Uji hipotesis dalam regresi logistik menggunakan pengujian Wald 

Statistic. Output pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel variables in the 

Equation. Output utama berupa signifikansi pengaruh dapat dilihat pada 

kolom sig dan arah penelitian dapat diliat pada kolom beta. Dengan alpha 

0,05, keputusan penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) H1 diterima jika memiliki nilai sig < α dan koefisien β1 bernilai negatif. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan nilai variabel 

independen yang rendah cenderung memiliki kondisi kesehatan 

keuanganyang baik. 

2) H2-H7 diterima jika memiliki nilai sig < α dan koefisien β2-β7 bernilai 

positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan nilai 
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variabel independen yang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan 

keuanganyang baik. 


