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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel yang lain (Ulum, 2011: 69) .  

 Jenis penelitian ini biasanya berbentui survey. Penelitian ini menguji 

pengaruh opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan dan financial 

distress terhadap auditor switching. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Opini Audit 

 opini  audit  adalah  pernyataan  pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan auditan, dalam semua hal  yang material, yang  

didasarkan  atas  kesesuaian  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  

dengan prinsip  akuntansi  berterima  umum (Mulyadi, 2002: 74). 
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 Variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel dummy 

dengan memberikan angka 1 (satu) pernyataan, jika opini wajar tanpa 

pengecualian maka diberi angka 1 (satu) dan opini selain wajar tanpa 

pengecualian diberi angka 0 (nol)  (Sinarwati, 2010). 

 

b. Pergantian Manajer 

  Pergantian manajer merupakan pergantian direksi perusahaan yang 

disebabkan karena adanya rapat umum pemegang saham (Saputri dan 

Achyani, 2014) 

  Pada variabel ini menggunakan variable dummy. Apabila perusahaan 

mengganti direksi/manajer perusahaan tersebut maka diberi nilai 1 dan 

apabila perusahaan tersebut tidak mengganti direksi/manajer maka 

diberi nilai 0 (Damayanti, 2007) dalam (Sinarwati, 2010) 

 

c. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan menunjukkan mengenai banyak sedikitnya 

asset yang dimiliki oleh perusahaan atau perbandingan besar kecilnya 

suatu objek perusahaan. 

 Dalam variabel ini pengukurannya dihitung dengan menggunakan 

logaritma natural dari total asset (Nasser et al, 2006) dalam (Saputri dan 

Achyani, 2014) 
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d. Financial Distress 

 Setiawan dan Aryani (2014) menyatakan financial distress 

merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan 

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya 

dan terancam bangkrut. Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, posisi 

keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan 

mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam 

bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi dan kehati-hatian auditor. 

` Dalam variabel ini dihitung dengan menggunakan metode Altman 

Z-score. Z-score merupakan model untuk memprediksi kebangkrutan 

suatu perusahaan (Saputri dan Achyani, 2014) 

 Model Altman Z-score adalah sebagai berikut: 

 Z= 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+1,0X5 

 

 Keterangan : 

 Z=  Overall index 

 X1=  Asset lancar-Hutang lancar/Total aset  

 X2=  Laba ditahan/ Total Aset 

 X3=  Laba sebelum bunga dan pajak/Total aset 

 X4=  Nilai pasar ekuitas/Nilai buku dari total hutang 

 X5=  Penjualan/Total aset 

  

 



26 
 

  Perusahaan dengan nilai skor dibawah 1,81 tergolong perusahaan

 bangkrut, sedangkan skor diatas 2,99 tergolong aman. Perusahaan 

 dengan skor nilai yang berada pada 1,81 sampai dengan 2,99 

 termasuk adalam area abu-abu yaitu diambang kebangkrutan.  

 

2. Variable dependen 

Auditor Switching 

 Meryani dan Mimba (2011) menyatakan bahwa auditor switching 

merupakan perpindahan akuntan publik maupun KAP yang dilakukan 

oleh perusahaan (klien). Auditor switching ini diukur menggunakan 

variabel dummy, jika perusahaan melakukan pergantian KAP maka 

diberi kode1 dan tidak berganti diberi kode 0. 

 

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk 

pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan metode non random sampling 

yaitu sampel yang tidak mempertimbangkan peluang, sedangkan tipe dari non 

random sampling yang dipilih yaitu tipe purposive sampling yaitu metode 

penetapan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Dalam metode 

ini, kriteria yang dibuat harus disajikan dalam urutan yang tepat dalam 

mengurangi populasi (Ulum, 2011: 71 ) 
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Pertimbangan yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini 

yaitu: 

 Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang laporan 

keuangannya telah diaudit untuk periode pengamatan 2012-2014 

 Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang 

mempublikasikan laporan keuangan perusahaaan periode 

pengamatan 2012-2014 

  Untuk keperluan penelitian variabel pergantian manajemen dan 

auditor switching, peneliti menggunakan laporan keuangan tahun 2011 sebagai 

data tambahan. 

 

E. Jenis dan sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum, 2011: 93).  

 Sumber data diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) berupa 

laporan keuangan auditan. 

 

F. Teknik Perolehan Data 

 Teknik perolehan data dari penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi 

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara 

sistematis terkait dengan item pengaruh opini audit, reputasi KAP, pergantian 

manajer, ukuran perusahaan dan financial distress yang tercatat di laporan 

http://www.idx.co.id/
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keuangan auditan dan laporan auditor independen perusahaan manufaktur 

periode tahun 2012-2014. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) karena variabel 

dependennya diukur secara nominal (bersifat dikotomus) dan variabel 

independenya merupakan kombinasi antar metrik dan non metrik (nominal). 

 Teknik analisis ini tidak memerlukan lagi uji normalitas data pada 

variabelbebasnya. Dalam logistic regression selain mengabaikan uji normalitas 

juga tidak mensyaratkan uji heterokedastisitas. Logistic regression dipakai 

apabila asumsi multivariat normal distribution tidak dapat dipenuhi (Ghozali, 

2011: 333) .  

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah : 

1. Statistik Deskriptif 

  Analisis ini bertujuan menjelaskan data dari suatu variabel yang 

diteliti. Data yang diperoleh terlebih dahulu di uji menggunakan statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merupakan proses 

transformasi data dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan (Indriantono dan Supomo, 2014: 97)  
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2. Analisis Regresi Logistik 

  Regresi logistik digunakan jika data tidak terdistribusi normal. 

Pada analisis regresi logistic tidak perlu dilakukan uji normalitas dan 

asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghazali, 2011: 338). 

Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis: 

a. Model regresi logistic yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  
      

        
 b0 + b1 OPINI + b2PM+ b3LnTA+b4Z+e 

Keterangan: 

SWITCH = auditor switching   

b0  = Konstanta 

b1 – b4 = Konstanta 

OPINI = Opini Audit 

PM  = Pergantian Manajer 

LnTA = Ukuran Perusahaan 

Z  = Financial Distress 

e  = Residual error 

 

b. Menguji Kelayakan Model Regresi 

 Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hipotesis untuk menilai kelayakan 

model regresi adalah: 

H1 : tidak ada perbedaan antara model dengan data 

H2  : ada perbedaan antara model dengan data. 
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 Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of fit lebih 

besar dari pada 0,05 maka hipotesis satu tidak dapat ditolak dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 

2011: 339) . 

 

c. Pengujian Keseluruhan Model (overall model fitt) 

 Analisis yang dilakukan adalah menilai overall fit mode lterhadap 

data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0  : model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1  : model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

 Dari hipotesis ini supaya model fit dengan data maka H0 harus 

diterima atau H1 harus ditolak. Statistik yang digunakan berdasarkan 

fungsi Likelihood. Untuk menguji hipotesis nol dan hipotesis alternatif, 

L ditransformasikan menjadi -2LogL (Ghozali, 2011: 338).  

 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Omnibus Test 

 Omnibus test merupakan analisis yang digunakan untuk menguji 

pengaruh secara simultas antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011: 338).  
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b. Pengujian Koefisien Determinasi (negelkerke R square) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel-variabel independen mampu menjelaskan 

variabilitas variabel dependen.  Koefisien determinasi pada regresi 

logistik dapat dilihat dari nilai negelkerke R square. Negelkerke R 

square dapat diintepretasikan seperti nilai R square pada regresi 

berganda (Ghozali, 2011:339).  

 

c. Matriks Klasifikasi 

 Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perpindahan auditor yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dalam output regresi logistik, angka ini 

dapat dilihat pada classification table (Ghozali, 2011: 339).  

 

d. Uji Parsial/ Koefisien Regresi 

 Pengujian parsial dilakukan pada koefisien regresi logistic untuk 

menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh terhadap hasil variabel dependen 

(Ghazali, 2011: 341). 

 Pengujian hipotesis dapat dilihat melalui koefisien regresi. 

Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel yang diuji menunjukkan bentuk 

hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 
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membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 

(Ghazali, 2011: 342). 

 


