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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014 dengan fokus penelitian 

tahun 2011-2014. Sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena 

sektor ini memiliki jumlah populasi paling banyak dibandingkan dengan sektor 

lainnya dan terbagi dalam beberapa industri sehingga dapat memudahkan dalam 

meneliti dan menganalisis salah satu variabel penelitian serta dikarenakan 

tingkat financial risk yang beragam yang terdapat pada di dalam perusahaan-

perusahaan tersebut sehingga kualitas jasa audit yang diberikan sangat penting 

untuk diteliti (Kurniasih, 2014). Selain itu, perusahaan manufaktur merupakan 

salah satu sektor yang paling diminati oleh investor termasuk investor asing 

(www.kemenperin.go.id, diakses tanggal 15 Oktober 2015), sehingga 

perusahaan manufaktur dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas laporan 

keuangan yang dipublikasikan. 

Rentang waktu penelitian yang dipilih adalah tahun 2011-2014 karena 

merupakan data terbaru yang bisa diperoleh sesuai dengan waktu penelitian dan 

dimungkinkan telah terjadi masa perikatan dan rotasi audit sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang hasilnya dapat memperlihatkan pengaruhnya 

terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan Diharapkan dengan periode 

waktu

http://www.kemenperin.go.id/
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waktu 4 tahun tersebut akan diperoleh hasil yang baik dalam menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas audit dari segi audit tenure, rotasi audit dan 

ukuran KAP. 

 

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 berbentuk survey. 

Penelitian ini menguji pengaruh audit tenure, rotasi audit dan ukuran KAP 

terhadap kualitas audit. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah apapun yang membedakan, mambawa variasi pada nilai 

(Sekaran, 2006, 87). Secara umum terdapat dua variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Tujuan penelitian adalah memahami dan membuat variabel 

terikat, menjelaskan variabilitasnya atau memprediksi. Dengan kata lain, 

variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006, 88). Variabel dependen dalam 
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penelitian ini adalah kualitas audit yang diproksikan dengan opini going 

concern. 

b. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, baik secara positif maupun negatif, yaitu jika terdapat 

variabel bebas, variabel terikat juga ada dan dengan setiap unit kenaikan 

dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 

variabel terikat. Dengan kata lain, variabel terikat ditentukan oleh 

variabel bebas (Sekaran, 2006, 89). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah audit tenure, rotasi audit dan ukuran KAP.  

 

2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuraannya 

a. Audit Tenure 

Audit tenure (X1) merupakan jangka waktu penugasan auditor di 

suatu perusahaan. Pengukuran pada variabel tenure ini menggunakan 

tenure KAP. Tenure diukur mengacu pada penelitian Kurniasih (2014) 

yaitu dengan menggunakan skala interval dengan cara menghitung 

jangka waktu penugasan KAP di suatu perusahaan yang sama (dalam 

satuan tahun). Tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan 

ditambah dengan satu untuk tahun-tahun berikutnya. 

 

b. Rotasi Audit 

Rotasi Audit (X2) merupakan pergantian KAP dalam jangka waktu 

tertentu pada suatu perusahaan dimana akuntan publik di Indonesia 



39 
 

 
 

hanya dapat mengaudit laporan keuangan maksimal tiga tahun berturut-

turut. Variabel ini diukur dengan mengacu pada penelitian Kurniasih 

(2014) yaitu dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika 

terjadi rotasi auditor, nilai 0 jika tidak terjadi rotasi auditor.  

 

c. Ukuran KAP 

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP 

yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan 

Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Variabel ukuran KAP 

diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit 

oleh KAP Big 4 maka akan diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan 

diaudit oleh KAP non Big 4 maka diberikan nilai 0. 

Berdasarkan sumber dari Wikipedia (2011), terdapat empat KAP 

besar di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big 4, diantaranya : 

1) KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafilisiasi dengan Ernst & 

Young. 

2) KAP Osman Bing Satrio – berafiliasi dengan Deloitte Touche 

Tohmatsu 

3) KAP Siddharta dan Widjaja – berafiliasi dengan KPMG, 

4) KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCoopers (PwC).  
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d. Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan kecenderungan seorang auditor untuk 

mendeteksi adanya kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan 

klien. Dalam penelitian ini, kualitas audit dinilai dari pengungkapan 

opini going concern yang diberikan auditor kepada perusahaan yang 

diauditnya. Pengukurannya menggunakan variabel dummy, yakni 

dengan memberikan angka 1 untuk perusahaan yang menerima opini 

going concern dari auditor dan angka 0 untuk perusahaan yang tidak 

menerima opini going concern dari auditor. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2010-2014 dengan fokus penelitian tahun 2011-2014. 

Alasan pemilihan populasi dan sampel sudah dijelaskan pada beberapa halaman 

sebelumnya. 

Adapun pemilihan sampel untuk penelitian menggunakan metode purposive 

sampling yang mana sampel yang digunakan berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ditentukan peneliti. Kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2010-2014. 
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2) Perusahaan manufaktur yang tidak pindah fungsi ke bidang lain di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014. 

3) Perusahaan manufaktur sudah IPO di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal 

1 Januari 2010. 

4) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami delisting di BEI selama tahun 

2010-2014. 

5) Perusahaan manufaktur dengan data (annual report/laporan keuangan yang 

telah diaudit) yang telah tersedia secara lengkap di BEI atau website 

perusahaan tahun 2010-2014. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Ulum (2011: 93), data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) atau laporan keuangan 

auditan (audited) perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014 atau situs BEI yaitu www.idx.co.id, maupun 

dari website perusahaan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dokumuntasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji 

http://www.idx.co.id/
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data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan dari perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2010-2014. 

 

G. Metode Analisis 

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dilihat dari frekuensi data dari masing-masing variabel. Statistik 

deskriptif memberikan gambar mengenai suatu variabel-variabel dalam 

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

maksimum dan minimum (Ghozali, 2013, 19). Standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum diatas menggambarkan persebaran variabel 

yang bersifat metrik, sedangkan variabel non-metrik digambarkan dengan 

distribusi frekuensi variabel. Menurut Indriantono dan Supomo (2014: 97), 

statistik deskriptif merupakan proses transformasi data dalam bentuk 

tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.  

 

2. Analisis Regresi Logistik 

Menurut Ghozali (2013), regresi logistik digunakan jika data tidak 

terdistribusi normal. Pada analisis regresi logistik tidak perlu dilakukan uji 

normalitas dan asumsi klasik pada variabel bebasnya. Berikut langkah-

langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. 
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a. Model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

𝐿𝑛
𝐺𝐶

1 − 𝐺𝐶
= ∝  + 𝛽1𝑇𝐴 +  𝛽2𝑅𝑂𝑇 + 𝛽3𝐾𝐴𝑃 +  𝜀  

 

Keterangan: 

𝐿𝑛
𝐺𝐶

1−𝐺𝐶
 = opini going concern 

∝ = konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = koefisien regresi 

𝑇𝐴 = Rasio Tenure Audit 

𝑅𝑂𝑇 = Rotasi Audit 

KAP = Ukuran  KAP 

𝜀 = error 

 

b. 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 antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness Fit model tidak baik karena model tidak dapat 
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memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013, 341).  

 

c. Uji Keseluruhan Model (Overall Fit Model) 

Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) dengan 

menggunakan log likehood value yaitu dengan membandingkan antara -

2 Log Likehood pada saat model 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) > nilai -2 Log Likehood (block 

number = 1), maka keseluruhan model menunjukkan model regresi yang 

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

dalam model mampu memperbaiki model fit (Ghozali, 2013, 341). 

 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada langkah-

langkah berikut ini: 

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) 
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dengan tingkat signifikansi (α). Untuk menentukan penerimaan atau 

penolakan H0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan 

kriteria: 

1) H0 tidak akan ditolak apabila statistik chi-square hitung < chi-square 

tabel, atau nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α). Hal ini 

berarti Ha (hipotesis alternatif) tidak diterma atau hipotesis yang 

menyatakan veriabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

tidak diterima. 

2) H0 ditolak apabila statistik chi-square hitung > chi-square tabel, atau 

nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti Ha 

diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat diterima. 

 

b. Koefisien 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) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan 

dengan cara membagi nilai Cox and Snell’s R2 dengan nilai 

maksimumnya kemudian diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple 

regression (Ghozali, 2013, 341). 
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c. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar 

(correct) dan salah (incorrect) (Ghozali, 2013, 342). Jadi pngujian ini 

digunakan untuk mengetahui ketepatan model prediksi. 

 

d. Uji Parsial 

Pengujian parsial dilakukan pada koefisien 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 signifikansi (α) yang digunakan sebesar 

10% (0,1). 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. 

 


