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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian Asosiatif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variable 

dengan variable yang lain (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian jenis ini 

selalu ada setidaknya dua variable penelitian. Jenis penelitian ini ada 2 yaitu 

Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara memperoleh data yang berbentuk angka atau yang 

dapat diangkakan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata,skema atau gambar (Sugiyono, 2003). Penelitian ini tergolong penelitian 

kuantitatif dikarenakan data yang diperoleh berupa angka. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari catatan-

catatan atau dokumen–dokumen perusahaan sesuai dengan data yang 

diperlukan. Waktu penelitain dilakukan sekitar 1-3 bulan.  Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang didapat dari www.idx.co.id. 

C. Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian yaitu tahun 

2014.

http://www.idx.co.id/
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Metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah teknik sampling non probability yaitu teknik yang tidak memberikan 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Teknik metode purposive sampling yaitu penetapan 

sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria nya 

sebagai berikut : 

1. Sampel merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014. 

2. Perusahaan yang tidak delisting dari BEI selama periode penelitian tahun 

2014. 

3. Menyertakan laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan 

Publik tahun 2014 ( dalam mata uang rupiah ) serta memiliki data dan 

informasi yang lengkap digunakan sebagai penelitian. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dengan dasar pertimbangan efisiensi, waktu, serta pengetahuan peneliti, 

maka peneliti melakukan beberapa batasan konsep terhadap penelitian yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang 

pengaruh Professional Fee dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel bebas 

(independen) terhadap Kualitas Audit sebagai variabel terikat (dependen) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014. Sehingga 

masalah yang diteliti hanya masalah pengaruh professional fee dan ukuran 

perusahaan terhadap kualitas audit.  
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1. Variabel Dependen 

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang 

dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada 

salah saji yang material (no material misstatements atau kecurangan (fraud 

dalam laporan keuangan auditee). Sedangkan, auditor sendiri memandang 

kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar 

professional yang ada, dapat menilai resiko bisnis auditee dengan tujuan 

untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan 

auditee dan menjaga reputasi auditor. 

Suatu hal yang menjadi permasalahan dalam menentukan bagaimana 

menilai kualitas audit, karena hasil dari kualitas audit tidak bisa langsung 

diamati dan kualitas audit mempunyai arti yang berbeda setiap individu. 

Sehubungan dengan kualitas audit yang tidak bisa diamati secara langsung 

maka para peneliti mencari indicator pengganti terhadap kualitas audit. 

DeAngelo (1981) mengemukakan bahwa ukuran kantor akuntan adalah wakil 

untuk kualitas audit (independensi auditor) karena tidak ada satu klien yang 

penting untuk satu KAP yang berukuran besar, dan auditor mempunyai 

reputasi yang lebih besar untuk kehilangan (keseluruhan kelompok klien 

mereka) jika mereka salah melaporkan. 

Data tentang kualitas audit diambil dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 yang 

mengungkapkan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), yang selanjutnya 
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variabel akan diukur dengan menggunakan skala nominal. Jika perusahaan di 

audit oleh KAP the big 4 = 1, jika diaudit oleh KAP non big 4 = 0.  

2. Variabel Independen 

a. Professional Fee 

Professional Fee yang menggambarkan biaya eksternal audit dapat 

diartikan bahwa imbalan yang diterima auditor atas jasa mengaudit yang 

telah dilakukannya. Besaran biaya yang diterima oleh auditor tergantung 

dari reputasi KAP dan ukuran perusahaan yang diaudit. Fee Audit diukur 

dari besarnya biaya eksternal audit, namun karena besarnya biaya 

eksternal audit tidak dapat dilihat secara pasti di laporan keuangan 

perusahaan maka penulis mengambil biaya professional sebagai data yang 

akan digunakan untuk mengukur biaya eksternal audit, dan untuk 

memperkecil angka maka penulis melakukan logaritma natural untuk 

biaya professional. 

b. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi yaitu besar 

kecilnya perusahaan dapat dinilai dari total aset, total penjualan, 

kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Variabel ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan skala Rasio dari total asset. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
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dipublikasikan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh 

dalam bentuk laporan keuangan auditan yang diterbitkan setiap tahun oleh 

perusahaan pada periode penelitian yaitu 2014 yang diperoleh dari 

www.idx.co.id. 

F. Teknik Perolehan Data 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui dua 

tahap. Tahap pertama adalah melakukan studi pustaka, yaitu dengan 

mengumpulkan data dari jurnal, skripsi, dan buku yang berhubungan dengan 

penelitian. Tahap kedua adalah studi dokumentasi, yaitu dengan 

mengumpulkan data dalam bentuk laporan keuangan auditan, laporan tahunan 

dan laporan auditor serta informasi lain yang dibutuhkan melalui media 

internet dengan cara mendownload laporan tersebut dari website 

www.idx.co.id. 

G. Tahapan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis statistik dengan menggunakan SPSS (Statistical product and Service 

Solution). Adapun analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variable-variabel yang ada 

http://www.idx.co.id/
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dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah nilai minimum, 

nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.  

2. Analisis Regresi Logistik 

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif (dalam skala angka) dengan alat analisis regresi logistik, 

dengan harapan bahwa hasil yang diperoleh lebih akurat dan baik. Analisis 

regresi logistik dibutuhkan untuk mengungkap probabilitas terjadinya 

variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Namun 

dalam penelitian ini, asumsi multivariate normal distribution tidak dapat 

dipenuhi karena variable bebas merupakan campuran antara variable 

kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Dalam hal ini dapat di 

analisis dengan logistic regression karena tidak perlu asumsi normalitas 

data pada variable bebasnya. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis dalam Uji 

Regresi Logistik menurut (Ghozali, 2011)  yaitu : 

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit )  

Tahap utama yang dilakukan untuk melakukan pengujian regresi 

logistic adalah menilai model fit. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan selisih nilai dari -2 Log Likehood ( chi square hitung). 

Dimana nilai chi square hitung merupakan -2 Log Likehood block number 

0 dan -2 Log Likehood block number 1. Apabila terjadi penurunan dari 

nilai chi square hitung ke chi square table atau nilai signifikansi lebih 

besar dari pada nilai alpha, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 
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secara simultan variable bebas terhadap variable terikat. Sehingga 

menunjukkan model regresi semakin baik. 

b. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Uji kelayakan Model Regresi ini menggunakan Pengujian Hosmer 

and lemeshow’s Goodnes Of Fit Test. Pengujian ini dilakukan untuk  

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model 

(tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat 

dikatakan fit). Jika nilai statistik Hosmer and lemeshow’s goodness of fit 

test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak yang 

berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sedangkan 

jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak, 

artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau cocok dengan 

data (Ghozali, 2011). 

Ho : Model yang dihipotesiskan Fit dengan data  

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak Fit dengan data  

c. Koofisien Determinasi (Negelrke’s R Square) 

Nilai Cox dan Snell R Square dan Nagelrke’s R Square 

menunjukkan seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2011). Nagelkerke R Square 

merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan 

bahwa nilainya yang bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini 

dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R2 dengan nilai 
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maksimumnya. Nilai yang kecil berarti bahwa kemampuan variable-

variabel independen dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas. 

Sehingga nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variable-variabel 

independen memberikan hampir seluruh informasi yang telah dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variable dependen. 

d. Tabel Klasifikasi  

Tabel klasifikasi berfungsi untuk menghitung nilai estimasi yang 

benar dan salah. Pada bagian kolom merupakan dua nilai prediksi dari 

variabel dependen yang pada penelitian ini adalah KAP Big Four (1) dan 

KAP Non Big Four (0), sedangkan pada bagian baris menunjukkan nilai 

observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model 

sempurna,maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan 

peramalan 100 % (Ghozali, 2011). 

e. Pengujian Signifikansi dari Koefisien Regresi 

Pada Regresi Logistik digunakan juga uji wald yang berfungsi untuk 

menguji signifikannsi konstanta dari setiap variabel independen yang 

masuk ke dalam model. Uji wald ini menggunakan nilai pembanding Chi 

Square pada derajat bebas (db) =1 pada alpha 5%. Atau dengan cara 

membandingkan antara nilai signifikansi dengan alpha. Apabila nilai 

signifikan lebih kecil dari nilai alpha maka menunjukkan bahwa terjadi 

pengaruh yang signifikan antara variable bebas dengan variable terikat. 

f. Model Regresi Logistik  
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Berdasarkan rumusan masalah dan model penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka model penelitian yang dibentuk adalah 

sebagai berikut :  

Ln  α + b1 x1 +b2 x2+Ɛ 

Keterangan : 

Ln  = Log dari perbandingan antara kualitas audit dan non kualitas 

audit 

α  = Konstanta 

b1 = Koofisien regresi dari Professional Fee 

b2 =  Koofisien regresi dari Ukuran Perusahaan 

Ɛ = Error 

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dimana pada 

suatu pengujian, jika menggunakan alpha sebesar 5% maka memiliki keyakinan 

bahwa dari 100 % sampel, probabilitas yang tidak memiliki karakteristik 

populasi adalah 5%, yang menunjukkan bahwa 95% probabilitas tersebut 

memiliki karakteristik populasi. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan 

hipotesis menurut Ghozali (2011) yaitu : 

1. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti bahwa

ada pengaruh yang signifikan antara variable bebas terhadap variable terikat.

2. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti bahwa

tidak ada pengaruh yang signifikan antara variable bebas terhadap variable

terikat.
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