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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai semesta penelitian. 

Populasi yang ditetapkan adalah seluruh perusahaan Sub Sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel yang tidak akurat dan tidak 

tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau dapat 

menghasilkan kesimpulan yang salah (Jogiyanto 2013:91). Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode “purposive sampling” dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian meliputi: 

1. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. 

2. Perusahaan tidak berpindah sektor ataupun bukan perusahaan yang delisting 

selama periode pengamatan. 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 

secara lengkap sehingga terdapat variable yang dibutuhkan secara konsisten 
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yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan pada 

tahun 2014-2018. 

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat 17 sampel perusahaan Sub Sektor 

makanan dan minuman dengan total keseluruhan 25 perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman. Namun 8 perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

tersebut tidak memenuhi kriteria.  

   Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan sub sektor makanan yang terdaftar di BEI  25 

2. Perusahaan berpindah sektor selama periode 2014-2018 (7) 

3.  Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap 

pada periode 2014-2018 

(1) 

4. Jumlah Sampel 17 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 
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3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung biasanya berupa 

data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang digunakan 

dalam penelitian adalah  laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2014-2018 dan dapat diakses melalui URL: www.idx.co.id 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

baik dari catatan sekarang atau catatan data historis, sehingga didapatkan 

keseluruhan informasi keuangan dalam periode yang ditetapkan. 

3.3  Alat Analisis Data 

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian perlu sekali dilakukan Uji statistik deskriptif. Menurut 

Jogiyanto (2013:195), statistik deskriptif merupakan statistic yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Uji ini bertujuan untuk 

mengetaui gambaran umum dari data yang akan digunakan. Gambaran umum 

tersebut terdiri dari mean, median, minimum, maksimum dan standar deviasi dari 

sebuah data. Menurut Ghozali (2009:19) Statistik deskriptif memberikan 

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

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3.2 Analisis Regresi Logistik Biner 

Analisis regresi logistic biner digunakan apabila variabel yang dipakai 

merupakan variabel dummy atau kategori (0 dan 1). Tujuan dari regresi ini seperti 

hal nya regresi linear berganda yaitu untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

respon atau terikat yang berupa data biner dengan variabel bebas. Tetapi, dalam 

regresi logistic biner tidak digunakan pengujian asumsi klasik untuk melihat 

hubungan antara variabel independent dan dependen.  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

 

Variabel Dependen 

Financial distress (ICR) 

- Variabel Independen 

a. ROA 

b. ROE 

c. CR 

d. DR 

Keterangan : 

p  = ICR (Y= 1 dan 0) 

α  = konstanta 

β1 – β4 = koefisien parameter 

ROA  = Return on Asset 
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ROE  = Return on Equity 

CR  = Current Ratio 

DR =  Debt Ratio 

 = error atau kesalahan pengganggu (residual) 

Pengukuran financial distress dihitung menggunakan ICR. Apabila ICR 

kurang dari 1 maka akan diberi nilai 1, jika ICR lebih dari 1 maka diberi nilai 0. 

Perusahaan yang mendapatkan nilai 1 maka mengalami financial distress. 

3.3.3 Uji Goodness of Fit Test Statistic 

Uji Goodness of Fit bertujuan untuk menilai nilai aktual pada model regresi. 

Ada beberapa pengujian model yang dilakukan dalam uji ini antara lain adalah : 

1. Uji Hosmer and Lemeshow Test 

Dalam uji hosmer and lemeshow test yang diperhatikan adalah nilai yang 

dihasilkan dari Chi-square dan sig. Apabila nilai sig yang dihasilkan tersebut lebih 

besar dari signifikan 5% maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk analisis dikarenakan cocok dengan data observasinya. 

2. Menilai Koefisien Determinasi 

Pada intinya koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Ghozali 

(2009:87), Nilai R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Penilaian koefisien determinasi dapat dilakukan dengan melihat nilai yang muncul 

pada Nagelkerke R Square. 
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3.3.4 Uji Parsial (variabel in the equation) 

Pada umumnya, tujuan analsis statistik adalah untuk mencari model yang 

cocok dan keterpautan yang kuat antara model dengan data yang ada. Dengan 

adanya uji parsial akan mengetahui keterkaitan antara variabel independent dan 

dependen. Hipotesis yang muncul antara lain : 

Ho: variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel tidak bebas 

H1: variabel bebas mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

tidak bebas 

Apabila nilai sig yang timbul pada perhitungan kurang dari 5% maka 

menerima H1, dan H0 ditolak dan apabila nilai sig yang timbul pada perhitungan 

lebih dari 5% maka menolak H1, dan H0 diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


