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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2009-2013. 

Alasannya adalah karena penggunaan satu kelompok jenis industri dilakukan 

untuk mengantisipasi perbedaan karakteristik yaitu antara perusahaan manufaktur 

dan non manufaktur.     

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini diperoleh dengan 

metode purposive sampling yang dilakukan dengan mengambil sampel dari 

populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI sejak tahun 2009-2013. 

Alasan digunakannya perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan 

manufaktur mewakili sebagian besar perusahaan yang terdaftar di BEI dan 
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untuk homogenitas data, serta perusahaan manufaktur memiliki kapitalisasi 

pasar yang besar daripada sektor lainnya. 

2. Menerbitkan laporan keuangan yang diaudit per 31 Desember dari tahun 2009-

2013. 

3. Terdapat laporan auditor independen dari tahun 2009-2013. 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian  

No Kriteria 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah 

Observasi 

1 Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI selama 

periode tahun 2009-2013. 

156 159 161 168 172 816 

 

 

2 Laporan keuangan tidak 

tersedia berturut-turut 

(35) (38) (40) (47) (51) (211) 

 

3 Tidak terdapat laporan 

auditor independen 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

4 Tidak terdaftar di Pefindo (92) (92) (92) (92) (92) (460) 

 Jumlah 29 29 29 29 29 145 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data merupakan keterangan atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan laporan keuangan dari BEI. 
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3.2.2 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013 yang telah dipublikasikan dan tersedia di 

pojok BEI UNIKA Soegijapranata dan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Penggunaan data sekunder ini dengan alasan : 

a. Laporan keuangan untuk perusahaan go public lebih mudah didapatkan 

b. Penggunaan data sekunder dalam penelitian sudah lazim digunakan baik oleh 

peneliti dalam negeri maupun luar negeri. 

c. Penggunaan laporan keuangan untuk perusahaan go public (terdaftar di BEI) 

keabsahannya lebih dapat dipercaya. 

d. Laporan keuangan bagi perusahaan yang sudah go public harus diaudit oleh 

auditor independen. 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Dependen: 

Auditor Switch: Keinginan untuk berpindah KAP oleh perusahaan (klien) dan 

tidak berdasar SK-MK RI No.423/KMK/.06/2002 dan Peraturan Bapepam No.A.2 

Tahun 2002 yang juga mengharuskan perusahaan melakukan auditor switch 

(pergantian KAP). Perpindahan ini merupakan voluntary yang akan dilakukan 

pengamatan selama 6 tahun kebelakang. 

Diukur dengan variabel dummy : 

1 → klien melakukan pergantian KAP 
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0 → klien tidak melakukan pergantian KAP 

Variabel Independen: 

1.  Management Changes merupakan pergantian dewan direksi perusahaan yang 

terutama disebabkan oleh keputusan RUPS dan direksi berhenti karena 

kemauan sendiri. Pada penelitian ini diukur dengan: 

Variabel dummy: 

1 → Perusahaan yang melakukan pergantian dewan direksi. 

0 → Perusahaan yang tidak melakukan pergantian dewan direksi. 

2. Financial distress merupakan tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh 

sebuah perusahaan. Pada penelitian ini diukur dengan: rating atau peringkat 

hutang perusahaan (pefindo rating). 

Peringkat obligasi Klasifikasi peringkat Kategori peringkat 

AAA 1 Investment  

AA+ 2 Investment 

AA 2 Investment 

AA- 2 Investment 

A+ 3 Investment 

A 3 Investment 

A- 3 Investment 

BBB+ 4 Investment 

BBB 4 Investment 

BBB- 4 Investment 

BB+ 5 Speculative 

BB  5 Speculative 

BB- 5 Speculative 

  Sumber: Christina dkk (2010) 
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3.  Audit tenure merupakan lama perikatan auditor dengan kliennya. Pada 

penelitian ini diukur dengan: berapa tahun lama perikatan auditor atau KAP 

dengan perusahaan (dilakukan pengamatan selama 5 tahun ke belakang). 

4. Reputasi auditor merupakan KAP yang mengaudit perusahaan. Pada penelitian 

ini diukur dengan:   

Variabel dummy: 

1 →Perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan  Big Four. 

0 →Perusahaan tidak diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big Four. 

5. Ukuran perusahaan klien  merupakan seberapa besar skala usaha klien. Pada 

penelitian ini diukur dengan logaritma total aset. 

6. Kondisi keuangan merupakan seberapa baik kondisi keuangan perusahaan. 

Pada penelitian ini diukur dengan perbandingan antara arus kas operasi dengan 

hutang jangka panjang perusahaan. 

Kondisi keuangan = arus kas operasi / hutang jangka panjang perusahaan 

Variabel Kontrol: 

1. ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset 

perusahaan. 

ROA = Laba bersih / Total Aset 

2. Growth merupakan pertumbuhan penjualan perusahaan. 

Growth = Penjualan t – Penjualan t-1 

                        Penjualan t-1 

 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Data Logit 
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1. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Leweshow’s Goodness of Fit Test.  Hosmer and Leweshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak 

ada perbedaaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

Jika nilai statistik Hosmer and Leweshow’s Goodness of Fit lebih besar daripada 

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

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena 

sesuai dengan data observasinya. 

2. Menilai Model Fit  

 Likehood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Statistik -2LogL kadang-kadang 

disebut likehood rasio x2 statistics, dimana x2 distribusi dengan degree of freedom 

n-q, q adalah jumlah parameter dalam model. 

 Statistik -2LogL dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel 

bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model 

fit. Selisih -2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2LogL untuk model 

dengan konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai x2 dengan df (selisih 

df kedua model). 

3. Koefisien Determinasi 
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 Nilai Nagelkerke’s R square dapat diintepretasikan seperti R2 pada multiple 

regression. Nilai Nagelkerke’s R square menunjukkan seberapa besar variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

4. Matriks Klasifikasi (Menilai Ketepatan Prediksi) 

 Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan perpindahan KAP oleh perusahaan. Tabel klasifikasi 2 

x 2 menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah (incorrect). 

5. Menguji Hipotesis 

Regresi Logistik 

 Regresi yang digunakan adalah analisis Regresi Logistik. Regresi 

Logistik (Logit) dipilih karena data dalam penelitian ini berbentuk data nominal 

dan data rasio. Variabel dependen berupa data nominal dan variabel independen 

berupa data nominal, ordinal dan rasio  sehingga regresi logistik yang paling tepat 

digunakan. Gozhali (2005) mengemukakan bahwa asumsi multivariate normal 

distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel independen (variabel bebas) 

merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial 

(nonmetrik). Dalam hal ini analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi 

normalitas data pada varibel independennya. Model Logit yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

eGrowthROAKFUPKUKATFDMC
AS

AS
Ln 


87654321

1


 

Di mana : 

AS        = Auditor Switching 
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MC  = Management changes (1 jika ada perubahan struktur manajemen 

dan nilai 0 jika klien tidak ada perubahan struktur manajemen) 

FD   = Financial Distress diproksikan dengan model prediksi 

kebangkrutan yaitu Revised Altman Model  

AT  = audit tenure  

UK        = Reputasi auditor (1 jika diaudit oleh KAP Big Four, 0 jika diaudit 

oleh KAP Non Big Four). 

UPK  = Ukuran perusahan klien (logaritma total aset) 

KF   = Kondisi keuangan (arus kas operasi/hutang jangka panjang) 

ROA  = Return on asset 

Growth  = pertumbuhan penjualan perusahaan 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas (sig.) dengan tingkat signifikansi (α). 

1. H0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) > tingkat signifikansi 

(α). Hal ini berarti Ha ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.  

2. H0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikansi (α). Hal ini 

berarti Ha diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat diterima. 


