
 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016. Sampel penelitian dalam populasi 

adalah perusahaan-perusahaan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan cara mengambil sampel 

dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989). 

Berikut adalah kriteria-kriteria dalam penelitian : 

 
1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2016. 

 
2. Laporan keuangan yang dapat diakses dari sumber data. 

 
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam Rupiah. 

 

4. Perusahaan yang tidak mempunyai data penelitian variabel Frekuensi 

Rapat Komite selama periode pengamatan (2012-2016). 

 
5. Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut tahun 2012-2016. 

Kriteria ini dibutuhkan untuk salah satu variabel yaitu Kualitas 

Laporan Keuangan. 
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Tabel 3.1. 

 

Kriteria Sampel 
 

Keterangan    2012 2013 2014 2015 2016 Total 

          

Perusahaan yang terdaftar di BEI dari       

      463 486 509 525 539 2522 

tahun (2012-2016)           

          

Laporan  keuangan yang tidak dapat 
-16 -13 -13 -8 -11 -61       

diakses dari sumber data          

          

Perusahaan yang tidak menerbitkan       

      -60 -51 -68 -66 -66 -311 

laporan keuangan dalam Rupiah        

       

Perusahaan yang tidak mempunyai data       

penelitian variabel Frekuensi Rapat       

      -90 -72 -77 -108 -99 -446 

Komite Audit selama periode       

pengamatan (2012-2016).          

          

Perusahaan yang tidak terdaftar       

berturut-turut  khusus  untuk variabel       

      -143 -196 -197 -189 -209 -934 

kualitas laporan keuangan tahun (2012-       

2016)            

            

Total      154 154 154 154 154 770 

            
 
 

 

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa jumlah sampel sebanyak 770. Dengan demikian 

penelitian ini menggunakan 770 sampel yang diperoleh secara purposive 

sampling. 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

 

Data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

sumber yang ada (Ghozali, 2011). Data penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Sumber data 

berasal dari IDX tahun 2012-2016 (www.idx.co.id). 

 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

3.3.1. Variabel Dependen 

 

Variabel dependen penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. 

Kualitas laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang disajikan dengan 

benar, jujur, akurat dan bebas dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pihak manajemen perusahaan dalam memanipulasi informasi akuntansi untuk 

menyesatkan pemakai laporan keuangan (Herath dan Albarqi, 2017). Kualitas 

laporan keuangan diukur dengan kualitas akrual. Kualitas akrual dilihat dari 

perubahan modal kerja yang proksinya menggunakan arus kas operasi (CFO). 

Nilai residual dari regresi merupakan nilai akrual yang tidak berhubungan dengan 

realisasi arus kas dan standar deviasi dari residual ini mencerminkan kualitas 

akrual dimana standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang 

rendah. Hal ini sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Dechow dan 

Dichev (2002). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

∆WCt = + β1 CFO t-1 + β2 CFOt +β3 CFO t+1 + et 

 

Keterangan: 

 

∆WC = working capital, 

http://www.idx.co.id/


32 
 
 
 
 
 

 

= ∆ piutang + ∆ persediaan - ∆ utang usaha - ∆ pajak + ∆ aset lain-lain 

CFOt-1 = arus kas operasi tahun t-1 

 

CFOt = arus kas operasi tahun t 

 

CFOt+1 = arus kas operasi tahun t+1 
 

et = error 

 

*setiap variabel diskalakan dengan total aset 
 
 
 
 

3.3.2. Variabel Independen 

 

Variabel independen penelitian ini yaitu terdiri dari Pergantian Auditor, 

Tenur Audit Dan Frekuensi Rapat Komite Audit. Definisi operasional dari 

masing-masing variabel independen ini adalah sebagai berikut : 

 

 

3.3.2.1.  Pergantian Auditor 

 

Pergantian auditor merupakan pergantian kantor akuntan publik yang 

baru dari tahun sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan (Yulinda dkk, 2013). 

Pergantian auditor diukur dengan menggunakan dummy variabel yaitu dengan 

memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengganti auditornya dan nilai 0 

untuk perusahaan yang tidak mengganti auditornya. 

 
3.3.2.2.  Tenur Audit 

 

Tenur audit adalah lamanya perikatan suatu kantor akuntan publik 

dengan klien dalam pemberian jasa audit (Abidin 2015). Dalam penelitian ini 

tenur audit diukur dengan cara menghitung lamanyaperikatan mulai dari awal 
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tahun perikatan antara Kantor Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan 

klien. 

 

 

3.3.2.3.  Frekuensi Rapat Komite Audit 

 

Frekuensi rapat komite audit merupakan jumlah rapat komite audit yang 

dilakukan pada periode tertentu. Pada penelitian ini frekuensi rapat komite audit 

diukur dengan cara menghitung jumlah rapat yang diselenggrakan komite audit 

dalam waktu satu periode dimana informasi kegiatan komite audit tersebut 

ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan (Mutmainnah dan Wardhani, 

2013). 

 

 

3.3.3. Variabel Moderating 

 

Variabel moderating pada penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas 

audit merupakan kualitas pekerjaan auditor yaitu mendeteksi dan melaporkan 

salah saji material (Widodo, 2016). Kualitas audit diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Berikut pemberian kode variabel dummy pada kategori 

pengukuran kualitas audit adalah sebagai berikut: 

 
1. Angka (1) satu dalam variabel dummy menunjukkan perusahaan 

menggunakan KAP big four. 

 
2. Sedangkan angka (0) nol dalam variabel dummy menunjukkan 

perusahaan menggunakan KAP non big four 
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3.3.4. Variabel Kontrol 

 

Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Size, Leverage, Dan 

Profitabilitas. Definisi operasional dari masing-masing variabel independen ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

3.3.4.1.  Size 

 

Size merupakan gambaran dari tinggi rendahnya aktivitas operasi suatuy 

perusahaan, dimana semakin besar suatu perusahaan semakin besar kualitasnya. 

Besarnya ukuran perusahaan tersebut dapat diukur dengan menggunakan 

logarithym natural of total asset (Qinghua et. al., 2007). 

 
Size = Ln Total aset 

 

3.3.4.2.  Leverage 

 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi total 

kewajiban dalam rangka pendanaan perusahaan serta menunjukkan kemampuan 

modal perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibanya. Leverage dapat 

diukur dengan perbandingan total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan debt 

to equity ratio (Verya, 2017). 

 

DER =  
 

 

3.3.4.3.  Profitabilitas 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat 

efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya yang diukur 
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menggunakan menggunakan rasio return on asset (Situmorang dan Yuliawati, 

2015). 

 

ROA =  
 
 
 
 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

 

Metode statistik deskriptif merupakan statisitk yang memberikan 

gambaran terhadap variabel-variabel yang di teliti yaitu Pergantian Auditor, Tenur 

Audit Dan Frekuensi Rapat Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kualitas Laporan 

Keuangan. 

 

 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi. 

 

 

3.4.2.1.  Uji Normalitas 

 

Pengujian Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat sampel penelitian yang berdistribusi normal, maka dari itu 

penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov yaitu cara melihat nilai 

signifikan. Jika p-value > 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi secara 

normal (Ghozali, 2011). 
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3.4.2.2.  Uji Multikoloniearitas 

 

Pengujian Multikoloniearitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi terdapat korelasi variabel bebas (Ghozali, 2011). Hal ini dilakukan dengan 

cara melihat nilai tolerane dan nilai variance inflation (VIF) dengan kriteria 

sebagai berikut : 

 
1. Apabila nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10, artinya tidak terjadi 

multikoloniearitas. 

 
2. Apabila nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10, artinya terjadi 

multikoloniearitas. 

 

 

3.4.2.3.  Uji Autokorelasi 

 

Pengujian Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

linear terdapat korelasi kesalahan pada periode t pada kesalahan pada periode (t-1) 

atau sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson 

(Ghozali, 2011), dengan kriteria sebagai berikut : 

 
1. Jika nilai Durbin-Watson (DW) terletak diantara batas atas (upper 

bound) (du) dan (4-du), jadi hasil koefisien autokorelasi = 0, 

sehingga tidak ada autokorelasi. 

 
2. Jika nilai Durbin-Watson (DW) lebih rendah daripada batas bawah 

(lower bound) (dl), jadi hasil koefisien autokorelasi > 0, sehingga ada 

autokorelasi positif. 

 
3. Jika nilai Durbin-Watson (DW) lebih besar daripada (4-dl), jadi hasil 

koefisien autokorelasi < 0, sehingga ada autokorelasi negatif. 
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4. Jika nilai Durbin-Watson (DW) terletak diantara batas atas upper 

bound (du) dan batas bawah lower bound (dl) atau Durbin-Watson 

(DW) terletak antara (4-du) dan (4-dl), jadi hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

 

3.4.2.4.  Uji Heteroskedastisitas 

 

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi ini terdapat ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas pengujiannya dilakukan dengan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara melihat regresi nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. Jika nilai variabel independen secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen (nilai Sig < 0,05) maka ada indikasi terdapat 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

 

 

3.4.3. Uji Goodness of Fit 

 

Ketepatan fungsi regresi sampel yang digunakan untuk menafsirkan nilai 

aktual diukur dengan uji goodness of fit. Secara statistik pengujian diukur dari 

nilai statistik F serta nilai koefisien determinasi. Uji statistik F menunjukan apakah 

variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat menjadi variabel 

penjelas. Cara pengujiannya dapat dilihat dari nilai probabilitas atau p-value yang 

terdapat di tabel nilai F, jika probabilitas (p-value) < 0,05, maka variabel 

independen mamp menjadi variabel penjelas, pada tingkat signifikan 5%. 
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H0 = b = 0, variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y) (Ghozali, 2011). Kriteria keputusan adalah : 

 

1. H0 diterima jika signifikansi > 0,05, maka Ha ditolak, yang artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

atau model tidak fit 

2. Ha diterima jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau 

model fit. 

 

 

3.4.4. Uji Koefisien Determinan Adjusted (R
2
) 

 

Koefisien Determinan (Adjusted R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menunjukkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai Adjusted 

R
2
artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

terbatas. Apabila nilai mendekati satu artinya variabel-variabel independen 

memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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3.4.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, maka penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. Model regresi 

berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis : 

 

KLKit = α + β1PAit+β2TAit + β3FRKit +β4PAit*KAit+ β5TAit*KAit +β6FRKit*KAit+ 
 

β7SIZEit + β8LEVit + β9PROit + 

εit............. .......................................     

Keterangan :       

KLKit = Kualitas  Laporan  Keuangan  untuk  perusahaan  i  pada  tahun  t, 

 diukur dengan Kualitas Akrual    

PAit = Pergantian  Auditor  untuk  perusahaan  i  pada  tahun  t,  diukur 

 menggunakan variabel dummy : diberi angka 1 untuk mengganti 

 KAP, 0 untuk tidak mengganti KAP    

TAit = 
Tenur Audit untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan 

jumlah 

 masa  perikatan  mulai  dari  awal  tahun  perikatan  antara  Kantor 

 Akuntan Publik yang sama dengan perusahaan klien.  

FRKit = Frekuensi Rapat Komite Audit untuk perusahaan i pada tahun t, 

 diukur  dengan  menghitung  jumlah  rapat  yang  diselenggrakan 

 komite audit dalam waktu satu tahun.    

PAit*KAit = Interaksi  antara  variabel  pergantian  auditor  dengan  variabel 

 kualitas audit untuk perusahaan  i pada tahun t, dimana kualitas 

 audit diukur menggunakan  variabel dummy dimana  :  1 untuk 
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perusahaan yang menggunakan KAP big four, sedangkan 0 untuk 

perusahaan yang menggunakan KAP non big four. 

 
Interaksi antara variabel tenur audit dengan variabel kualitas audit 

untuk perusahaan i pada tahun t, dimana kualitas audit diukur 

menggunakan variabel dummy 1 untuk perusahaan yang 

menggunakan KAP big four, sedangkan 0 untuk perusahaan yang 

menggunakan KAP non big four. 

FRKit*KAit =  Interaksi antara variabel frekuensi rapat komite audit dengan 

 

variabel kualitas audit untuk perusahaan i pada tahun t, dimana 

kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy 1 untuk 

perusahaan yang menggunakan KAP big four, sedangkan 0 untuk 

perusahaan yang menggunakan KAP non big four. 

 
Ukuran Perusahan untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan 

logarhytn natural of total asset 

 
Leverage untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan 

perbandingan total kewajiban dengan total ekuitas 

 
Profitabilitas untuk perusahaan i pada tahun t, diukur dengan 

perbandingan laba bersih total aset total aset 

 

εit = error. 
 
 
 
 

Uji signifikan parsial (Uji T) pada dasarnya digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh antara satu variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat 

 

PROit = 

 

LEVit = 

 

SIZEit = 

 

TAit*KAit = 
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probabilitas uji t pada tabel koefisien signifikan yaitu pada output tabel ANOVA 
 

yang  dihasilkan  dengan  aplikasi  SPSS,  jika p-value<  0,05  maka  H0  ditolak 
 

sebaliknya Ha diterima. Artinya, variabel independen secara individual 

 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien regresi 

 

signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 

 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah : 

 

1. Jika signifikansi t < 0,05 maka Hipotesis 1, Hipotesis 2, Hipotesis 3, 

Hipotesis 4, Hipotesis 5, dan Hipotesis 6 diterima. 

 
2. Jika signifikansi t > 0,05 maka Hipotesis 1, Hipotesis 2, Hipotesis 3, 

Hipotesis 4, Hipotesis 5,dan Hipotesis 6 ditolak. 


