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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. 

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu 

yang telah ditetapkan. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dua tahun berturut-turut.  

3. Perusahaan memiliki data yang lengkap mengenai komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.  

Berikut adalah rincian jumlah perusahaan yang dijadikan sampel : 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Keterangan 2011 2012 2013 Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2013 
136 137 140 413 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan dua tahun berturut-turut 
(3) (6) (8) (17) 

Perusahaan yang tidak memiliki data komisaris 

independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan komite audit 

(70) (65) (65) (200) 

Jumlah  63 66 67 196 

Outlier (14) (9) (11) (34) 

Perusahaan yang dijadikan sampel 49 57 56 162 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 
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Jumlah sampel awal yang digunakan adalah 196 perusahaan. Akan tetapi, 

pada saat analisis data terdapat 34 data yang dikeluarkan karena merupakan 

outlier, sehingga perusahaan yang dapat dijadikan sampel adalah 162 perusahaan. 

Pengeluaran outlier ini disebabkan karena data memiliki nilai ekstrim. Perusahaan 

yang dijadikan sampel kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan 

yang mengalami financial distress dan perusahaan yang sehat. Perusahaan 

dikatakan mengalami financial distress apabila selama dua tahun berturut-turut 

mengalami laba operasi bersih (net operatiang income) negatif (Almilia dan 

Kristijadi, 2003). Pembagian perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Pembagian Sampel 

Keterangan 2011 2012 2013 Jumlah 

Perusahaan yang mengalami financial distress  7 9 4 20 

Perusahaan yang sehat 42 48 52 142 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 49 57 56 162 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa dari 162 perusahaan yang dijadikan 

sampel diperoleh 20 perusahaan yang mengalami financial distress, sedangkan 

142 perusahaan dalam kondisi sehat. Pada tahun 2011, jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 49 perusahaan yang terdiri dari 7 perusahaan yang 

mengalami financial distress dan 42 perusahaan yang sehat. Pada tahun 2012, 

jumlah sampel yang digunakan sebanyak 57 perusahaan yang terdiri dari 9 

perusahaan yang mengalami financial distress dan 48 perusahaan yang sehat. 

Sedangkan pada tahun 2013, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 56 
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perusahaan yang terdiri dari 4 perusahaan yang mengalami financial distress dan 

52 perusahaan yang sehat. 

 

3.2.Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

sumbernya berasal dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan 

yang telah diaudit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2013 dalam situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan tersedia 

di database Pojok BEI Universitas Katolik Soegijapranata, serta Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). 

Jenis data yang digunakan adalah data keuangan dan data mengenai 

corporate governance. Data keuangan meliputi data mengenai aset, liabilitas, 

penjualan, laba bersih, dan arus kas. Sedangkan data corporate governance, yaitu 

jumlah saham beredar, jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan 

komisaris, jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional, dan jumlah 

anggota komite audit. 

 

3.3.Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi 

financial distress suatu perusahaan. Dalam penelitian ini variabel dependen 

disajikan dalam bentuk variabel dummy dengan ukuran binomial. Kategori 1 

untuk perusahaan yang mengalami financial distress dan kategori 0 untuk 
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perusahaan yang sehat. Perusahaan dikatakan mengalami financial distress 

apabila mengalami laba operasi bersih (net operating income) negatif selama dua 

tahun berturut-turut (Almilia dan Kristijadi, 2003). 

Dasar penggunaan kriteria financial distress tersebut didasarkan atas 

argumentasi bahwa apabila perusahaan mengalami kerugian atau laba negatif 

selama dua tahun berturut-turut menandakan kinerja perusahaan kurang baik,  dan 

apabila hal ini dibiarkan dan tidak ada tindakan perbaikan oleh perusahaan maka 

perusahaan dapat mengalami kondisi yang lebih buruk lagi yaitu kebangkrutan. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan di awal bahwa financial distress terjadi sebelum 

kebangkrutan (Almilia, 2006). 

 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1.Kinerja Keuangan 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sartono, 2001). Rasio 

likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio lancar (current 

ratio) yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

Rasio Lancar (CR) = 
Aset Lancar 

Hutang Lancar 
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2. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Sartono, 2001). Rasio ini 

diwakili oleh rasio profit margin yang menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Profit Margin (PM) = 
Laba Bersih 

Penjualan 

 

3. Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh utang (Sartono, 2001). Leverage diproksikan dengan  

menggunakan rasio debt to assets yang mengukur seberapa jauh aset 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin besar rasio ini, maka semakin 

besar pula nilai hutang yang dimiliki perusahaan. 

Debt to Assets Ratio (DAR) = 
Total Hutang 

Total Aset 

 

4. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan menggunakan berbagai asetnya (Sartono, 2001). Rasio ini 

diproksikan dengan total asset turnover yang menghitung kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total aset yang dimilikinya.  

Total Assets Turnover (TATO) = 
Penjualan  

Total Aset 
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3.3.2.2.Kualitas Laba 

Kualitas laba diukur dengan menggunakan rumus discretionary accruals. 

Pemilihan proksi ini didasarkan pada sistem akuntansi yang berbasis akrual. 

Discretionary accruals merupakan bagian dari akrual yang dirancang oleh 

manajemen, sedangkan non discretionary accruals merupakan bagian dari akrual 

yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Discretionary accruals 

dapat digunakan sebagai ukuran kualitas laba karena dapat menangkap perilaku 

manajemen laba oleh manajer atas pelaporan keuangan. 

Laba yang berkualitas adalah laba yang memiliki nilai discretionary 

accruals yang kecil. Dalam menghitung discretionary accruals digunakan 

modified Jones model (Dechow et al., 1995). Penelitian ini menggunakan absolut 

discretionary accruals karena yang dilihat adalah seberapa besar perusahaan 

melakukan manajemen laba, bukan upaya memaksimumkan atau meminimumkan 

laba yang dilaporkan. Langkah-langkah dalam menghitung discretionary accruals 

sebagai berikut : 

a. Total accruals 

TACt = NIt − CFOt  

b. Total accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

TACt

TAt−1
= α1  

1

TAt−1
 + α2  

ΔSALt  

TAt−1
 + α3  

PPEt

TAt−1
 + εt  

c. Non discretionary accruals 

NDAt = α1  
1

TAt−1
 + α2  

ΔSALt  –  ΔRECt

TAt−1
 + α3  

PPEt

TAt−1
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d. Discretionary accruals 

DAt  =
TACt

TAt−1
−  NDAt  

Dimana: 

TACt  = total accruals pada periode t 

NIt  = laba bersih pada periode t  

CFOt  = aliran kas dari aktivitas operasi pada periode t 

TAt-1 = total asset periode t-1 

ΔSALt = perubahan penjualan bersih pada periode t 

PPEt = property, plant, and equipment pada periode t 

NDAt = non discretionary accruals pada periode t 

ΔRECt = perubahan piutang bersih pada periode t 

DAt  = discretionary accruals pada periode t 

α1-3 = fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan   

total accruals 

εt = error 

 

3.3.2.3.Mekanisme Good Corporate Governance 

1. Proporsi Komisaris Independen 

Proporsi komisaris independen merupakan persentase jumlah anggota 

komisaris independen terhadap total anggota komisaris perusahaan 

(Wardhani, 2007). Variabel proporsi komisaris independen diukur dengan 

persamaan sebagai berikut : 
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Proporsi Komisaris Independen (KI) = 
Jumlah anggota komisaris independen 

Total anggota komisaris perusahaan 

 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan intitusional adalah persentase saham yang dimiliki investor 

institusional, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan institusi 

lain (Wardhani, 2007). Variabel kepemilikan institusional diukur dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Kepemilikan Institusional  (INST) = 
Jumlah saham investor institusional 

Jumlah saham beredar 

 

3. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen, yaitu dewan direksi dan komisaris (Wardhani, 2007). Variabel 

kepemilikan manajerial diukur dengan persamaan sebagai berikut : 

Kepemilikan Manajerial (MGR) = 
Jumlah saham yang dimiliki manajemen 

Jumlah saham beredar 

 

4. Ukuran Komite Audit 

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 

menyatakan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek harus 

memiliki komite audit yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang 

anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua 

orang eksternal yang independen. Ukuran komite audit diukur dengan 

jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Variabel ini diukur 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Ukuran Komite Audit (KA) =  Anggota komite audit 
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3.4.Alat Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logistic 

regression karena variabel dependen berbentuk dikotomi atau kategorial yang 

memiliki nilai 1 atau 0. Dalam penelitian ini digunakan kategori tertentu untuk 

variabel dependen, yaitu jika perusahaan sehat atau tidak mengalami financial 

distress diberi nilai 0 dan nilai 1 untuk perusahaan yang mengalami financial 

distress. Model logit yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝐿𝑛 
𝐹𝑑

1−𝐹𝑑
 = β0 + β1CR + β2PM + β3DAR + β4TATO + β5 DA+ β6KI + β7INST+ 

β8MGR + β9KA + ε 

Dimana: 

Fd = Financial Distress  

 Nilai 1  untuk perusahaan financial distress 

 Nilai 0  untuk perusahaan yang sehat 

CR = Current Ratio 

PM = Profit Margin  

DAR = Debt to Asset Ratio  

TATO = Total Assets Turnover  

DA = Nilai Discretionary Accruals 

KI = Proporsi Komisaris Independen 

INST = Kepemilikan Institusional 

MGR = Kepemilikan Manajerial 

KA = Ukuran Komite Audit  

β0 = Konstanta 
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β1-9 = Koefisien Regresi 

ε = Error 

 

3.4.1. Statistik Deksriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel yang ada dalam penelitian. Statistik deskriptif tersebut berupa informasi 

mengenai  rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi 

pada data. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-

rata dari sampel. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari 

sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

penelitian. 

 

3.4.2. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji apakah data empiris 

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

sehingga model dapat dikatakan fit). Dasar pengambilan keputusan apakah model 

layak atau tidak adalah dengan melihat nilai Goodness of Fit Test yang diukur 

dengan nilai chi-square pada bagian bawah Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 

Fit Test : 

1. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics sama 

dengan atau kurang dari 0,05 (≤ 0,05) maka terdapat perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit model tidak 
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baik karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Hal ini berarti model 

logistic regression tidak layak dipakai untuk analisis selanjutnya. 

2. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics lebih besar 

dari 0,05 (> 0,05) maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara model 

dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit model baik karena dapat 

memprediksi nilai observasinya. Hal ini berarti model logistic regression 

layak dipakai untuk analisis selanjutnya. 

 

3.4.3. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Overall Model Fit digunakan untuk mengetahui apakah suatu model 

dikatakan fit atau tidak terhadap data statistik. Statistik yang digunakan 

berdasarkan pada Maximum Likelihood Estimation (MLE), yaitu metode yang 

digunakan untuk menghitung koefisien logit. MLE bertujuan untuk 

memaksimumkan log likelihood (LL) yang mencerminkan seberapa besar 

kemungkinan nilai aktual variabel dependen dapat diprediksi dengan 

menggunakan nilai variabel independen. Maka, penilaiannya dilakukan dengan 

membandingkan angka -2 log likelihood pada awal (block number = 0) dengan 

angka -2 log likelihood pada akhir (block number = 1).  

1. Jika angka -2 log likelihood pada awal (block number = 0) lebih besar dari 

angka -2 log likelihood pada akhir (block number = 1), atau mengalami 

penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada 

menunjukkan model regresi yang baik. 
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2. Jika angka -2 log likelihood pada awal (block number = 0) lebih kecil dari 

angka -2 log likelihood pada akhir (block number = 1), atau mengalami 

kenaikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada 

menunjukkan model regresi yang tidak baik. 

 

3.4.4. Menguji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen 

melalui hubungan keduanya. Koefisien determinasi dapat diketahui berdasarkan 

nilai Nagelkerke R square. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk 

persentase (%). Jika koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel 

independen dikatakan berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen secara 

penuh. 

 

3.4.5. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress oleh sebuah 

perusahaan. Matriks ini menghitung jumlah nilai estimasi yang benar (correct) 

dan yang salah (incorrrect) pada variabel dependennya. 

 

3.4.6. Uji Multikolinearitas 

Dalam model regresi logistik, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

multikolinearitas. Hal tersebut dikarenakan uji multikolinearitas hanya 
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berhubungan dengan variabel independen saja, sehingga masih dapat terpenuhi 

dalam model regresi logistik. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak 

ada gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini 

menggunakan matriks korelasi, jika variabel independen saling berkolerasi maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen sama dengan nol. 

 

3.4.7. Pengujian Hipotesis 

Estimasi parameter model logistic regression dapat dilihat pada tampilan 

output Variable In The Equation yaitu pada kolom koefisien regresi variabel 

independen (B). Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan 

bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi masing-

masing variabel independen. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (< 0,05) maka hipotesis alternatif 

diterima. 

2. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (> 0,05) maka hipotesis alternatif 

ditolak. 

 




