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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 POPULASI DAN SAMPEL 

3.1.1 POPULASI  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data yang jeninsya kuantitatif atau data yang bisa 

dihitung dengan menggunakan angka angka.  

3.1.2 SAMPEL 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dimana dengan menggunakan metode ini 

terdapat kriteria kriteria tertentu dalam penggambilan sampling yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2015 – 2017. Alasan yang membuat peneliti 

menggunakan perusahaan manufaktur adalah karena peneliti hanya 

menggunakanWmodel prediksi kebangkrutan Altman Zscore yang 

rumus perhitungannya antara perusahaan manufaktur dan non 

manufaktur berbeda. Sehingga apabila menggunakan perusahaan 

selain manufaktur akan terjadi perbedaan hasil. 

2. Perusahaan publik yang laporan keuangannya menyajikan 

informasi keuangan dengan lengkap disertai dengan  nama KAP, 

nama auditor, dan fee auditor. 
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Tabel 3.1 

Daftar Sampel Penelitian 

NO KRITERIA 2015 2016 2017 

1 
Jumlah perusahaan manufaktur terdaftar di BEI (2015-

2017) 
145 147 148 

2 

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap mengenai :      

a.       Laporan keuangan 26 20 17 

b.      Fee audit    

  JUMLAH SAMPEL AKHIR 119 127 131 

  TOTAL SAMPEL   377   

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONALNYA 

3.2.1. Variabel Dependen 

3.2.1.1 Auditor Switching  

Auditor switching atau pergantian auditor terjadi 

karena perusahaan mengganti auditornya dengan auditor lain 

dikarenakan kewajiban dari pemerintah ataupun karena 

perusahaan sengaja mengganti auditor dengan alasan 

tertentu.Variabel voluntary auditor switching menggunakan 

variabel dummy.Kode 1 diberikan apabila perusahaan berganti 

KAP, sedangkan kode 0 diberikan apabila tidak berganti KAP 

(Pawitri and Yadnyana 2015). 

3.2.2. Variabel Independen 

3.2.2.1 Fee Audit 

Audit fee adalah imbalan yang diberikan oleh 

perusahaan atas jasa audit yang telah dikerjakan oleh seorang 
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auditor. Audit fee dalam penelitian ini diukur menggunakan 

proksi professional fee atau honorarium tenaga ahli yang 

diperoleh dengan melihat laporan keuangan tahunan auditee 

(Ruswanti, Rambe, dan Rajagukguk, 2014). Pengukuran 

variabel audit fee ini sama dengan pengukuran yang 

dilakukan oleh Chadegani, et al. (2011) yang mengukur 

variabel dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan 

yang mengalami kenaikan biaya audit (audit fee) diberi nilai 

1 sedangkan yang tidak mengalami kenaikan biaya audit 

(audit fee) atau mengalami penurunan diberikan nilai 0 

3.2.2.2 Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi dimana 

perusahaan sedang dalam masa terpuruk atau krisis atau 

perusahaan sedang dalam kondisi yang hampir bangkrut. 

Dalam penelitian ini variable financial distress diukur 

dengan memproksikan kondisi keuangan perusahaan dengan 

menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman Zscore 

(Noviantari, Made, dan Ratnadi 2015). 
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Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:   

 

3.2.3. Variabel Moderasi 

3.2.3.1 Reputasi KAP 

Reputasi KAP adalah nama baik yang disandang oleh 

kantor akuntan publik karena prestasinya atau 

kemampuannya dalam melakukan audit terhadap suatu 

perusahaan. Untuk melakukan pengukuran reputasi KAP 

yang merupakan variable dummy KAP yang termasuk 

kategori The Big 4Auditors diberi kode 1, apabila tidak diberi 

kode 0 (Pawitri and Yadnyana 2015) . 

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA 

3.3.1 JENIS DATA 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI selama 
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tahun 2015-2017. Menurut data sekunder adalah data yang didapatkan 

dari literatur yang berkaitan dengan metode Behaviour Event Interview, 

pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta jurnal yang 

lain yang berkaitan(Linarwati, Fathoni, dan Minarsih, 2016) 

3.3.2 SUMBER DATA 

Sumber data dari penelitian ini yaitu dari situs Bursa Efek 

Indonesia yang di akses melalui website (www.idx.co.id).  

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

dokumentasi yang sumbernya berasal dari laporan keuangan tahunan  

perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017. 

3.5 METODE ANALISIS  

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan 

fenomena dan karakteristik data (Hartono, 2013). Dalam penelitian ini 

statistik deskriptif yang akan digunakan antara lain untuk menghitung 

nilai rata-rata (mean), menghitung standar deviasi (standard deviation), 

dan untuk mengetahui maksimum-minimum. 

3.5.2 Analisis Regresi Logistik 

Jenis analisis regresi yang akan digunakan untuk melakukan 

penelitian  ini yaitu Analisis Regresi Logistik. Analisis regresi 

logistik adalah model regresi yang setiap peubah terikat atau 

http://www.idx.co.id/
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responnya mensyaratkan berupa peubah kategorik (Setyobudi, 

2016) .Analisis Regresi Logistik  tidak perlu adanya pengujian 

normalitas data, atau dapat dikatakan bahwa meskipun data tidak 

normal maka proses pengujiannya teteap dapat dilakukan (Murniati 

dkk, 2013). Analisis  regresi diterima hasilnya apabila nilai dari 

signifikan kurang dari 0,05 atau 5% . Hasil dari analisis regresi 

ditolak apabila nilai dari signifikannya lebih dari 0,05 atau 5%.  

Persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

= α  + β1X + β2Y  + β1XZ+ β2YZ+ e 

 

Keterangan: 

 : Variabel dummy Auditor switching 

α  : Konstanta 

β  : Koefisien regresi 

X  : Audit fee 

Y  : Financial Distress 

Z : Reputasi KAP 

XZ  : Hubungan antara fee audit dengan reputasi 

KAP 

YZ  : Hubungan antara financial distress dengan 

reputasi KAP 

e       : Residual Error 
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3.5.3 Moderating Regression Analysis (MRA) 

Untuk menguji pengaruh dari variabel moderasi yaitu 

reputasi audit,penguji menggunkan moderating regression analysis 

dengan variable dummy karena pengukuran dari reputasi audit 

menggunakan dummy. Moderated Regression Analysis (MRA) 

atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda 

linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 

interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) 

(Liana,2009). Rumus dari model regresi ini adalah:  

    Y =  + 1X + 2Y +e 

Y =  + 1X + 2Y + 3Z+ 4XZ +5YZ+ e 

Keterangan : 

Y : Auditor Switching 

α  : Konstanta 

β  : Koefisien regresi 

X  : Audit fee 

Y  : Financial Distress 

Z : Reputasi KAP 

XZ  : Hubungan antara fee audit dengan reputasi 

KAP 

YZ  : Hubungan antara financial distress dengan 

reputasi KAP 

e : Residual Error 
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3.5.4 Uji Hipotesis 

3.5.4.1 Menilai keseluruhan model (overall model fit) 

Menurut Ghozali (2013:78), langkah pertama adalah 

menilai overall fit model terhadap data. Hipotesis untuk 

menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

  Berdasarkan hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan 

menolak hipotesis nol agar model fit dengan data. Statistik 

yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. 

Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji 

hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -

2LogL. Penurunan likelihood (-2LL) menunjukkan model 

regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

3.5.4.2 Uji Fit 

Uji kelayakan model regresi menggunakan Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Homer and 

Lemeshow’s Goodness of fit Test menguji bahwa tidak ada 

perbedaan antar data empiris dengan model logit (Almilia dan 

Herdinigtyas , 2005). Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test statistics sama dengan atau kurang dari 
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0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness fit model tidak baikn karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya(Wijayani ,2011). 

3.5.4.3 Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2013:79), Cox dan Snell’s R Square 

merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2 pada 

multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) 

sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke’s R square 

merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk 

memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan 

Snell’s R2 dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R2 

dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple 

regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen 
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3.5.4.4 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebasnya (Ghozali, 2013:103). Model regresi yang baik 

adalah regresi dengan tidak ada gejala korelasi yang kuat 

diantara variabel bebasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


