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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel yang lain. Hubungan ini bisa berupa hubungan korelasi (biasa) 

maupun sebab akibat (kausalitas) (Ulum, 2015)  

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur  yang listed di BEI tahun 2011-2015 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Secara umum penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

Independen dan variabel dependen  

1. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang tidak terikat oleh 

variabel lain. Dalam gambar arah hubungan antar-variabel, variabel 

independen ditinggal oleh anak panah (Ulum, 2015). Dalam penelitian ini 

ada tiga variabel independen 
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a. Rotasi Auditor 

Rotasi Auditor ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan mengenai : keberadaan perusahaan, batas antara 

perusahaan dengan pasar, struktur organisasi perusahaan, dan 

heterogenitas tindakan perusahaan dalam kinerja perusahaan 

tersebut. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan investor maupun 

pengguna laporan keuangan, perusahaan berusaha meningkatkan 

laporan keuangan auditan yang berkualitas pula (kurniasih, 2014). 

Selain itu adanya PP No. 20 tahun 2015 yang menjadikan tidak ada 

pembatasan lagi untuk KAP. Pembatasan hanya berlaku untuk AP 

yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 

Variabel rotasi auditor mengacu pada penelitian yang 

dilakukan Kurniasih (2014) yaitu pengukuran mengunakan variabel 

dummy yaitu nilai 1 jika terjadi rotasi auditor; nilai 0 jika tidak 

terjadi rotasi auditor 

b. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor ditunjukkan dengan kepercayaan publik 

terhadap auditor atas kinerjanya. Auditor bertanggung jawab untuk 

tetap menjadi kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor 

sendiri serta KAP tempat auditor tersebut bekerja dengan 

mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan 

(Verdiana, 2013). Variabel reputasi auditor ini mengacu pada 

Pamungkas (2014). Pengukuran mengunakan variabel dummy yaitu 
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angka 1 untuk KAP yang tergabung dalam big four dan nilai 0 untuk 

KAP yang bukan non big four. Artinya, dengan mengunakan jasa 

audit pada KAP yang berafiliasi dengan KAP big four maka kualitas 

audit juga diharapkan dapat lebih baik daripada KAP yang tidak 

berafiliasi dengan KAP big four. 

c. Spesialisasi Audit 

Spesialisasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam bidang tertentu sehingga membuat orang tersebut 

mampu mengerjakan sesuatu dengan lebih cermat dan teliti 

dibandingkan orang yang tidak memiliki spesialisasi (Ishak et al, 

2014). Variabel spesialisasi ini mengacu pada Ishak et al. (2015) di 

proksikan dengan mengunakan auditor industry specialization. 

Dikatakan bahwa partner audit dikatakan spesialis apabila mengaudit 

15 persen dari total perusahaan yang ada dalam industry tersebut. 

Presentase auditor industry specialization (AIS)dihitung sebagai 

berikut: 

𝐴𝐼𝑆 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛 𝐾𝐴𝑃 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
𝑥 100% 

Nilai auditor spesialisasi dihitung dengan menggunakan 

dummy variable, angka 1 akan diberi untuk auditor spesialis dan 

angka 0 untuk auditor yang tidak spesialis. 
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2. Variabel Dependent 

Variabel dependent adalah variabel yang terikat oleh variabel lain. 

Dalam gambar arah hubungan antar variabel, variabel dependen dituju 

oleh anak panah. Dalam penelitian ini variabel dependent adalah kualitas 

audit. Kualitas audit dapat dimaknai sebagai suatu probabilitas auditor 

untuk menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi klien, serta bersedia 

untuk mengungkapkan kesalahan tersebut (Novianti dkk, 2014) 

Kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan proksi earnings 

benchmark. Kualitas audit terkait dengan manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan, seperti menghindari adanya pelaporan kerugian, serta 

meniliti apakah auditor mampu mengungkap dan melaporkan adanya 

manajemen laba tersebut atau tidak. 

Earnings benchmark yang digunakan adalah antara μ – σ dan μ + σ, 

dimana μ adalah rerata earnings/total assets dan σ adalah deviasinya. μ dan 

σ dihitung dari sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2012-2015. Kualitas audit diasumsikan buruk apabila: 

a. Laba melebihi earning benchmark yaitu ketika nilai ROA > μ + σ 

Artinya auditor memberi kesempatan kepada perusahaan untuk 

melakukan praktik manajemen dengan membuat laporan keuangan 

menjadi bagus dan meningkatkan laba sehingga manajemen dapat 

menikmati bonus di masa sekarang atau yang disebut dengan 

windows dressing. 
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b. Rugi melebihi earning benchmark yaitu ketika nilai ROA < μ – σ 

Artinya auditor member kesempatan kepada perusahaan untuk 

melakukan praktik manajemen dengan membuat laporan keuangan 

menjadi jelek dan meningkatkan rugi dengan harapan manajemen 

akan mendapat bonus di masa yang akan datang atau yang disebut 

dengan taking a bath 

Apabila didefinisikan dalam formulasi, maka variabel dependen 

kualitas audit (MEET_BE) adalah sebagai berikut: 

a. MEET_BE = 1 ketika memenuhi kriteria μ-σ < ROA < μ+σ, 

menunjukkan kualitas audit yang tinggi. 

b. MEET_BE = 0 untuk ROA > μ+σ di mana manajemen melakukan 

praktik “windows dressing” atau ROA < μ-σ 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listed 

di BEI Tahun 2011-2015 dengan fokus penelitian pada tahun 2012-2015. 

Penentuan sampel mengunakan metode purposive sampling yaitu 

penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Berdasarkan 

metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2011-2015 
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2. Perusahaan manufaktur yang menyediakan informasi secara lengkap selama 

tahun 2011-2015 

3. Perusahaan manufaktur selama periode penelitian 2011-2015 tidak 

mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia. 

4. Data perusahaan manufaktur berupa laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh auditor independen 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan perusahaan manufaktur 

berupa laporan keuangan auditan dan laporan auditor independen dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang berasal dari Indonesia Stock 

Exchange (idx) dan dapat diperoleh dengan cara mendownload melalui internet 

dari situs resmi dengan alamat www.idx.co.id. 

F. Pengukuran Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data 

sekunder yang berupa laporan keuangan auditan dari perusahaan manufaktur 

yang listed dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian melalui Indonesia Stock Exchange (idx). 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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G. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, range dan sum (Ghozali, 2009). 

b. Analisis Regresi logistic 

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah analisis 

regresi logistic, sebab variabel dependennya bersifat dikotomi 

(ya/tidak). Manurut Ghozali (2009), analisis regresi logistic tidak perlu 

asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Jika regresi logistic 

umumnya dipakai jika analisis multivariate normal distribution tidak 

dipenuhi. Langkah-langkah analisis regresi logistic sebagai berikut: 

1. Model Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis dengan mengunakan regresi logistik 

(logistic regression) sebagai berikut: 

Logit MEET_BE = α + β1Rotasi + β2Reputasi + β3Spesialisasi 

+ e  … 

Keterangan: 

 MEET_BE = Variabel dummy untuk kualitas audit yaitu 

kualitas audit apabila μ-σ < ROA < μ+σ dan 

ROA > μ+σ dimana manajemen melakukan 
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praktek “windows dressing” atau ROA < μ-

σ dimana manajemen melakukan praktek 

“taking a bath”, yang menunjukkan kualitas 

audit rendah.  

 α = Konstanta 

Rotasi = Variabel dummy yaitu nilai 1 jika terjadi 

rotasi auditor dan nilai 0 jika tidak terjadi 

rotasi auditor 

Reputasi = Variabel dummy untuk reputasi yaitu nilai 1 

jika  dari KAP big four dan nilai 0 dari non 

big four 

Spesialisasi = Variabel dummy yaitu nilai 1 jika 

spesialisasi dan nilai 0 non spesialisasi 

 e = Residual error 

 

 

2. Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit test 

Uji ini 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 statistik sama dengan atau 
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kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ad 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2009). 

3. Overall Fit Model 

Untuk menilai keseluruhan model fit (overall fit model), 

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 (Ghozali, 2009) 

c. Uji Hipotesis 

1. Koefisien Deterministik 

Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu 

menjelaskan dan memengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke 

R Square bervariasi antara 1(satu) dan 0 (nol). Semakin mendekati 

nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit . Semenatara 

semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit 

(Ghozali, 2009) 
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2. Matrik Klasifikasi 

Matrik klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi 

pada penelitian yang benar dan yang salah. Pada kolom matrik 

klasifikasi merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen 

sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya 

dari variabel dependen. Pada model yang sempurna, maka semua 

kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan 

peramalan 100% (Ghozali, 2009) 

3. Uji Parsial 

Uji parsial dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

terhadap hasil kualitas audit. Koefisien regresi logistic ditentukan 

dengan menggunakan nilai probabilitas (sig) tiap-tiap variabel. 

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 % atau taraf 

signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05). Kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada nilai 

probabilitas: 

 

a. Jika nilai probabilitas (sig) > α (0,05), maka hipotesis alternatif 

gagal diterima 

b. Jika nilai probabilitas (sig) < α (0,05), maka hipotesis alternatif 

diterima.  

 




