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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini yaitu semua perusahaan listing dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2015. Tahun 2010-2015 dipilih sebagai bentuk 

gambaran dari keadaan sekarang ini. Metode yang digunakan pada penelitian 

yaitu purposive sampling, dimana populasi sampel diambil berdasarkan ketentuan 

sampel yang cocok dengan kehendak peneliti. Kriteria sampel yang dikehendaki 

adalah: 

a. Perusahaan listing di BEI tahun 2010-2015. 

b. Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari sumber data yang digunakan 

peneliti. 

c. Laporan yang digunakan disajikan dengan Rupiah. 

d. Tidak memiliki data tentang audit fee. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No 
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1. Perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2015. 

431 458 435 457 451 450 2682 

2. Laporan tahunan dan 

laporan keuangan 

perusahaan yang tidak 

tersedia dalam sumber data 

yang digunakan. 

(2) (4) (8) (2) (2) (3) (21) 

3. Laporan keuangan yang 

disajikan tidak  dalam 

Rupiah. 

(3) (4) (12) (12) (12) (13) (56) 

4 Tidak memiliki data tentang 

audit fee 

(392) (409) (345) (373) (367) (364) (2250) 

 

 Total Sampel 34 41 70 70 70 70 355 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016 
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3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

 Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam 

penelitian ini berupa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 - 2015. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan memahami data yang 

dibutuhkan. 

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah auditor switching (SWITCH) 

yaitu perubahan KAP yang terjadi di tahun saat ini dan tahun sebelumnya pada 

perusahaan (Chadegani et al, 2011). Pengukuran variabel auditor switching 

(SWITCH) menggunakan dummy. Kode 1 apabila perusahaan berganti KAP, 

sedangkan kode 0 apabila tidak berganti KAP. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu: 

1. Ukuran KAP dibedakan dari besar kecilnya KAP. Terdapat 2 jenis KAP 

yaitu yang bergabung dengan Big 4 dan KAP yang tidak bergabung 

dengan Big 4 (Chadegani, et al., 2011).Variabel ukuran KAP memakai 

variabel dummy. Kode 1 apabila sebuah perusahaan diaudit oleh KAP 
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Big 4. Sedangkan kode 0 apabila sebuah perusahaan diaudit oleh KAP 

non Big 4. Adapun auditor yang termasuk dalam kelompok The Big 4 

yaitu (berdasarkan alphabet): 

a) Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan 

Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & 

Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan. 

b) Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko 

& Sandjaja Purwantono. 

c) Klynveld Peat Marwick Goerdeler yang berafiliasi dengan 

Siddharta & Widjaja. 

d) Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang berafiliasi dengan 

Haryanto Sahari & Rekan. 

2. Ukuran perusahaan adalah ukuran yang ditunjukkan dari skala besar atau 

kecil pada suatu perusahaan. Ukuran sebuah perusahaan secara ekonomi. 

Menurut Chadegani, et al., (2011) ukuran perusahaan bisa diukur dengan 

total aset. 

3. Perubahan manajemen yaitu pergantian direksi perusahaan dikarenakan 

dari kemauan sendiri berhenti serta dari rapat umum pemegang saham 

Chadegani, et al., (2011). Variabel perubahan manajemen memakai 

dummy. Kode 1 jika terjadi pergantian direksi dalam perusahaandan 

kode 0 jika tidak terjadi pergantian direksi dalam perusahaan. 

4. Opini audit going concern yaitu opini yang dikeluarkan oleh auditor 

untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan 
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kelangsungan hidupnya (SPAP, 2011). Variabel opini going concern 

diukur dengan variabel dummy, perusahaan akan mendapatkan opini 

going concern diberikan kode 1 dan jika tidak diberikan kode 0. 

5. Kompleksitas perusahaan diukur dengan jumlah anak perusahaan yang 

dimiliki oleh perusahaan klien. Variabel kompleksitas perusahaan 

menggunakan variabel dummy, yaitu 1 dan 0. Apabila perusahaan klien 

memiliki jumlah anak perusahaan lebih dari 5 maka diberikan nilai 1, 

sedangkan apabila perusahaan klien memiliki jumlah anak perusahaan 

kurang dari 5 maka diberikan nilai 0 (Nazri et al., 2012). 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: 

1. Opini audit, merupakan pernyataan pendapat diberikan oleh auditor saat 

menilai suatu kewajaran pada laporan keuangan perusahaan yang diaudit 

(Nazri et al., 2012). Variabel opini audit diukur dengan menggunakan 

dummy. Kode 1 jika perusahaan menerima opini audit selain tidak 

memenuhi syarat dan kode 0 apabila perusahaan menerima pendapat wajar 

tanpa pengecualian.  

2. Fee Audit, merupakan jumlah yang ditawarkan oleh Perusahaan kepada 

perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan audit (Nugrahani, 2013). 

Variabel fee audit diukur dengan menggunakan jumlah biaya yang 

dibayarkan kepada auditor eksternal (KAP).  
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3. Financial Distress yaitu perusahaan yang tidak lagi memiliki kemampuan 

untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP karena 

menurunnya keuangan perusahaan (Wijayanti dalam Renny, 2011) 

Variabel financial distress diukur dengan menggunakan rasio total 

kewajiban terhadap total aset (debt to equity ratio). Rasio DER aman 

adalah 100%. Variabel ini adalah variabel dummy dimana 1 jika 

perusahaan klien memiliki rasio DER ≥ 100%, dan 0 jika tidak.  

4. Perubahan ROA, yang merupakan salah satu profitabilitas yang mengukur 

tingkat kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (Damayanti dan 

Sudarma di Varadita, 2011). Variabel perubahan ROA dihitung dengan 

membagi selisih antara penjualan tahun tertentu dan tahun sebelumnya 

dengan penjualan tahun sebelumnya kemudian mengalikan 100%. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2011) Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

deskripsi data yang dapat dilihat dari frekuensi, nilai rata-rata (mean), deviasi 

standar, maksimum dan minimum dari variabel-variabel penelitian. Statistik 

deskriptif ditunjukkan dalam bentuk tabel yang melihatkan nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi standar. Frekuensi digunakan pada 

variabel dummy. Mean dipakai untuk memprediksi nilai rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel penelitian. Minimum untuk mengetahui nilai terkecil dan 

nilai maksimum untuk melihat nilai terbesar dari sampel penelitian. Deviasi 
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standar untuk mengetahui perbedaan data dari rata-rata sampel. 

 

3.4.2 Analisis Data Logit  

3.4.2.1. Menilai Kelayakan Model Regresi  

Penilaian Kelayakan model regresi memakai Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test dengan kriteria > 0,05 dinyatakan fit dan apabila < 0,05 

dinyatakan tidak fit (Ghozali,2011). 

 

3.4.2.2. Menilai Model Fit 

 Untuk menguji hipotesis nol dan alternative digunakan dengan rumus 

2LogL. Apabila nilai menurun maka dinyatakan model Fit, apabila nilai 

meningkat maka tidak fit. (Ghozali,2011).  

 

3.4.2.3. Koefisien Determinan 

 Koefisien determinasi diuji dalam menguji semua variabel bebas dan 

variabel kontrol yang termasuk dalam model penelitian memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen (auditor switching). Uji koefisien determinasi dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Negelkerke R2 untuk mengevaluasi model regresi 

(Ghozali,2011). 

Koefisien determinasi dapat dilihat dari besarnya Negelkerke R2 dalam 

tampilan output SPSS. Semakin kecil nilai AdjustedR2, maka kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas (Ghozali, 
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2011). Koefisien determinasi Negelkerke R2 diantara antara 0 sampai dengan 1, 

atau bernilai negatif yang mempunyai maksut bahwa: 

a. Apabila Negelkerke R2 bernilai negatif atau mendekati nol, artinya variabel 

independen tidak mampu menerangkan persentase pengaruh terhadap variabel 

dependen (Auditor Switching). 

b. Apabila Negelkerke R2 mendekati 1, artinya variabel independen (X1– X8) 

mampu menerangkan persentase pengaruh terhadap variabel dependen 

(Auditor Switching). 

 

3.4.2.4. Menguji Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat 

dengan menggunakan regresi logistik (logistic regression). Model regresi logistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

Ln   = α + b1 BIG4 + b2 SIZE + b3 CHANGE + b4 GC + b5 SUBS +          

b6 OPINI + b7 FEE + b8 DISTRESS + b9 ROA + e 

 

Keterangan:  

α   = Konstanta  

β1-β9  = koefisien regresi tiap variabel independen 

BIG4   = Ukuran KAP, diukur dengan variabel dummy, yaitu 0 jika diaudit 

 oleh KAP non Big 4 dan 1 jika diaudit oleh KAP Big 4  

SIZE  = Log. ukuran perusahaan, diukur dengan log. total aset 
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CHANGE = Perubahan manajemen, diukur dengan variabel dummy, yaitu 0 

jika tidak terjadi perubahan manajemen dan 1 jika terjadi 

perubahan manajemen 

GC  = Opini audit going concern,  diukur dengan variabel dummy, jika 

perusahaan mendapatkan opini going concern diberikan kode 1 dan 

jika tidak diberikan kode 0 

SUBS  = Kompleksitas perusahaan, diukur dengan variabel dummy, jika 

perusahaan klien memiliki jumlah anak perusahaan lebih dari 5 

maka diberikan nilai 1, sedangkan apabila perusahaan klien 

memiliki jumlah anak perusahaan kurang dari 5 maka diberikan 

nilai 0 

OPINI = Opini Audit, diukur dengan variabel dummy, kode 1 jika 

perusahaan menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian 

dan kode 0 jika perusahaan menerima opini wajar tanpa 

pengecualian 

FEE  = log. fee audit, diukur dengan log. fee audit 

DISTRESS = Financial distress, diukur dengan variabel dummy, dimana 1 jika   

perusahaan klien memiliki rasio DER ≥ 100%, dan 0 jika tidak 

ROA  = Perubahan ROA, diukur dengan perubahan ROA perusahaan 

e   = residual error 
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3.4.2.5. Kriteria Penerimaan Hipotesis 

1. Jika nilai α = 0,05 atau 5% (sig/2 < α) serta nilai β2, β3, β4, β7, dan β9 

bertanda positif dan nilai β1, β5, β6, dan β8 menunjukan tanda negatif, maka 

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 dan H9 diterima.  

2. Sebaliknya, Jika nilai α = 0,05 atau 5% (sig/2 > α) serta nilai β2, β3, β4, β7, 

dan β9 tidak bertanda positif dan nilai β1, β5, β6, dan β8 tidak menunjukan 

tanda negatif, maka H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 dan H9 ditolak. 


