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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. 

Perusahaan manufaktur yang dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini 

memiliki jumlah populasi yang paling banyak dibandingkan dengan sektor 

lainnya. Rentang waktu penelitian yang dipilih karena merupakan data terbaru 

yang bisa diperoleh sesuai dengan waktu penelitian. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiatif, yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel yang lain (Ulum, 2011). Penelitian ini menguji pengaruh tenure audit, 

rotasi audit, ukuran KAP terhadap kualitas audit. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-

2015. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel 

yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel yang dipilih memiliki 

sebagai kriteria sebagai berikut: 
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1. Perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak pindah fungsi ke bidang lain di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan manufaktur sudah IPO di Bursa Efek Indonesia Sebelum 

tanggal 1 januari 2011. 

4. Perusahaan yang tidak mengalami delisting di BEI selama tahun 2011-

2015. 

5. Menerbitkan Laporan Tahunan (Annual Report) selama periode penelitian 

dan menyertakan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor 

independen. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu varibel independen dan 

dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, 

sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. 

1. Variabel Dependen 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit, yaitu 

adanya kecenderungan auditor akan mendeteksi dan mengungkapkan 

adanya fraud yang terdapat dalam laporan keuangan klien (Febriyanti dan 

Mertha, 2014).  Kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan proksi 

going concern dikarenakan sebagian besar perushaan tidak terlepas dari 

masalah yang dapat mempengaruhi perusahaan (masalah going concern), 
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sehingga auditor berkewajiban  memberikan opini yang sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang terkait masalah going concern. Kecenderungan 

auditor untuk menerbitkan opini going conern juga telah digunakan di 

penelitian-penelitian sebelumnya untuk pengujian kualitas audit (Reynolds 

dan Francis 2000; Craswell et al. 2002, DeFond et al. 2002, dalam Francis 

& Yu 2009,  Nindita & Siregar (2012) dan Jackson et al 2008). Auditor 

yang lebih berkualitas diduga lebih mempunyai keahlian dalam 

mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan perlunya diterbitkan opini 

going concern (Francis & Yu 2009). Auditor dapat menjadi ragu-ragu 

untuk mengeluarkan opini going concern jika manajemen secara implisit 

maupun eksplisit menyatakan akan memutuskan pengikatan audit jika 

auditor mengeluarkan opini going concern (Carcello dan Neal 2003). Oleh 

karena itu, penerbitan opini going concern dapat mencerminkan kualitas 

audit. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana 

jika perusahaan menerima opini going concern maka diberikan nilai 1, 

sedangkan jika perusahaan tidak menerima opini going concern diberikan 

nilai 0. 

2. Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu : 

a) Tenure Audit Audit tenure merupakan masa perikatan auditor 

yang memberikan jasa audit dengan jangka waktu yang telah 

disepakati terhadap kliennya. Audit tenure diukur dengan cara 

menghitung jumlah tahun perikatan dari KAP yang sama 
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melakukan perikatan audit terhadap auditee, tahun pertama 

perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu 

untuk tahun-tahun berikutnya. 

b) Rotasi Audit adalah pergantian auditor/KAP dalam jangka 

waktu tertentu pada suatu perusahaan. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika tidak 

terjadi rotasi, nilai 0 jika terjadi rotasi . Dalam penelitian ini 

rotasi audit dihitung dari tahun 2011-2015. 

c) Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah besar kecilnya 

perusahaan audit yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu 

KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak 

berafiliasi dengan Big 4. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan varibel dummy, jika perusahaan diaudit oleh 

KAP Big 4 maka akan diberikan nilai 1, sedangkan jika 

perusahaan tidak diaudit oleh KAP Big 4 akan akan diberikan 

nilai 0. 

Berdasarkan sumber dari Wikipedia (2016), terdapat 

empat KAP besar di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP 

Big 4, diantaranya : 

a. KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafilisiasi dengan 

 Ernst & Young. 

b. KAP Osman Bing Satrio – berafiliasi dengan Deloitte 

 Touche Tohmatsu 
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c. KAP Siddharta dan Widjaja – berafiliasi dengan KPMG 

d. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan 

 PricewaterhouseCoopers (PwC). 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Ulum, 

2011), data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnnya. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian berasal dari Bursa Efek Indonesia atau situs resmi BEI 

www.idx.co.id. Data yang digunakan berupa laporan keuangan auditan dan 

laporan auditor independen dari perusahaan maufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

F. Teknik Perolehan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi, yaitu dengan menganalisis dan mengkaji data sekunder 

yang berupa laporan keuangan auditan dari perusahaan manufaktur yang di 

publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan  

menggunakan regresi logistik, karena variabel dependennya dummy (Ghozali 

2013). Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik (logistic regression) 

adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi. Ghozali (2013) 

http://www.idx.co.id/
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menyatakan bahwa metode regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis 

deskriminan. Analisis ini ingin menguji apakah profitabilitas terjadinya 

variabel terikat (dependen) dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 

(independen).  

Menurut Ghozali (2013) penggunaan metode regresi tidak memerlukan 

asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Asumsi multivariate normal 

distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebasnya merupakan 

campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal (non-metrik). Dalam hal 

ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (logistic regression) karena tidak 

perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Berikut tahapan-

tahapan dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang 

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud 

menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan 

menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas 

keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Statistik deskriptif 

digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dilihat dari 

frekuensi data dari masing-masing variabel. 

2. Analisis Regresi Logistik 

Menurut Ghozali (2011), regersi logistik digunakan jika variabel 

dependennya dummy. Pada analisis regresi logistik tidak perlu dilakukan 
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uji normalitas dan asumsi klasik pada variabel bebasnya. Model regresi 

logistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  
  

     
                       

Keterangan : 

  = kulaitas audit yang diproksikan dengan opini going 

   concern 

= konstanta 

= koefisien regresi 

TA  = tenure audit 

= rotasi audit 

UK = ukuran KAP 

E = error 

3. Uji keseluruhan model (Overall Fit Model)

Untuk menilai keseluruhan model (Overall Fit Model) dengan 

menggunakan Log Like Hood value yaitu dengan membandingkan antara 2 

Log Likehood pada saat modelnya hanya memasukkan konstanta dengan 

nilai -2 Log Likehood (Block Number = 0) dengan pada saat model 

memasukkan konstanta dan variabel bebas (Block Number = 1). Apabila 

nilai -2 Log Likehood (Block Number = 0) > -2 log Likehood  (Block 

Number = 1), maka keseluruhan model menunjukan model regeresi  yang 

baik. Penurunan -2 Log Likehood atau penambahan variabel bebas ke 

dalam model mampu memperbaiki model fit (Ghozali, 2013, 341). 
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4. Koefisian Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. Nagelkerke R Square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox and Snell untuk memastikan bahwa nilainya 

yang bervariasi dari 0 (nol) smapi 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara 

membagi nilai  Cox and Snell’s    dengan nilai maksimumnya kemudian 

diinterprestasikan seperti nilai     pada multiple regression (ghozali, 

2013,341). 

5. Uji kelayakan model Regresi (Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of fit) 

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of fit 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 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of fit test statistic  sama dengan atau 

kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan 

signifikan antar model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit 

model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan model dapat diterima kerana cocok dengan data 

obsevasinya (Ghozali, 2013, 341). 

6. Uji Hipotesis  

Pengujian  hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada langkah-

langkah berikut ini: 
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a. Uji simultan (Omnibus Test) 

Omnibus test merupakan analisis yang digunakan untuk menguji 

secara simultan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 

2013). Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan 

antara chi-square hitung dan chi-square tabel ataupun nilai 

probabilitas (sig) dengan tingkat signifikan (α). Untuk menetukan 

penerimaan atau penolakan    didasarkan pada tingkat signifikansi 

(α) 5 % dengan kriteria : 

1.    tidak akan ditolak apabila statistik chi-square hitung < chi-

square tabel, atau nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi 

(α). Hal ini berarti    (hipotesis alternatif) tidak diterma atau 

hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap 

terhadap variabel terikat tidak diterima. 

2.    ditolak apabila statistik chi-square hitung > chi-square tabel, 

atau nilaib probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini 

berari     diterima atau hipotesis yang menyertakan variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima. 

b. Uji Parsial 

Pengujain parsial dilakukan pada kofisien regresi logistik untuk 

menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh terhadap hasil variabel dependen. 

Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-

value (probability value). Tingkat signifikasi (α) yang digunakan 
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sebesar 5% (0,05). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

alternatif didasarkan pada signifikansi p-value. Jika p-value > α, maka 

hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value < α, maka alternatif 

diterima. 

 

 

 

 

 

 




