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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Ulum dan Juanda (2018: 78) jenis penelitian yang digunakan adalah 

asosiatif yang artinya jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh 

antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Pengaruh ini dapat berupa 

pengaruh biasa (korelasi) maupun pengaruh kausalitas (sebab akibat). Asosiatif 

kausalitas yang dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara opini audit, 

pergantian manajemen, Return On Assets (ROA), dan ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP) terhadap auditor switching pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif yang menguji pengaruh antara variabel independen (opini audit, 

pergantian manajemen, Return On Assets (ROA), dan ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dengan variabel dependen yaitu auditor switching.  

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada periode pengamatan penelitian dari 

tahun 2015-2017. Jumlah keseluruhan populasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan digunakan sebagai anggota populasi dengan total 48 

perusahaan. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan sampel, adapun 

teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
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sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan peneitian, sebagai berikut:  

1. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) berturut-turut dari tahun 2015 – 2017; 

2. Perusahaan yang memiliki laporan tahun tersedia di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara konsisten dan lengkap selama tahun 

pengamatan penelitian, serta data yang disajikan sesuai dengan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, dan laporan keuangan yang telah 

diaudit serta mencantumkan laporan auditor independen;  

3. Perusahaan yang melakukan auditor switching, ialah yang melakukan 

perpindahan auditor kurang dari 6 tahun. Pemilihan sampel dapat 

diambil apabila perusahaan telah melakukan pergantian auditor 

minimal sekali selama tahun 2015-2017; 

4. Perusahaan yang menyajikan informasi keuangan berupa informasi 

nama Chief Executive Officer (CEO), opini audit yang diberikan 

auditor, nama Kantor Akuntan Publik (KAP), total laba bersih setelah 

pajak, dan total ekuitas; 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, pemilihan jumlah sampel 

perusahaan dari populasi yang terdaftar untuk penelitian ialah berjumlah 24 

perusahaan.  
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Definisi Operasional  

a. Variabel Dependen  

Auditor Switching merupakan pergantian auditor Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian Kantor 

Akuntan Publik (KAP) disini adalah jika perusahaan menggunakan  

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda di tiap tahunnya dan bukan 

bersifat mandatory. Variabel auditor switching diukur dengan 

menggunakan variable  dummy, jika perusahaan melakukan pergantian 

Kantor Akuntan Publik (KAP) diberi kode 1 (satu) dan jika tidak 

melakukan pergantian diberi kode 0 (nol) (Nasser et al., 2006 ). 

2. Variabel Independen  

a. Opini Audit  

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh seorang auditor 

dalam menilai wajar tidaknya dalam sebuah laporan keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan yang diaudit. Variabel opini audit ini diukur 

dengan variabel dummy dimana menggunakan satu jenis pertanyaan. 

Apabila klien menerima opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

maka diberikannya nilai 1 (satu). Sedangkan klien menerima opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diberikannya nilai 0 (nol) 

(Damayanti dan Sudarma, 2007).  
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b. Pergantian Manajeme n 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan 

atau direktur utama yang disebabkan oleh keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan direksi berhenti karena kemauan sendiri. 

Variabel pergantian manajemen diukur menggunakan variabel dummy. 

Jika terdapat pergantian direksi atau direktur utama dalam perusahaan 

maka diberi nilai 1 (satu), sedangkan jika tidak terdapat pergantian 

direksi atau direktur utama dalam perusahaan, maka diberi nilai 0 (nol) 

(Saputra, 2017). 

c. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu proyeksi dalam 

melihat reputasi klien (Mardiyah, 2002). Penelitian ini melihat 

perubahan Return On Assets (ROA), diproksikan dengan rasio 

pertumbuhan laba, karena laba dapat melihat tingkat pengembalian aset 

yang dimana mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam 

mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan laba suatu periode. 

Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan kondisi 

ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992). Perubahan Return 

On Assets (ROA) dihitung dengan membagi antara laba pertahun 

dengan total aset (Nasser et al., 2006 ). 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aset 
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d. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu dilihat dari besar kecilnya Kantor Akuntan Publik 

(KAP). Adapun ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) besar tersebut 

dilihat dari yang memiliki anak cabang, klien, dan memiliki tenaga 

profesional diatas 25 sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) biasa 

atau kecil tersebut yang hanya memiliki klien tetapi tidak memiliki anak 

cabang dan tenaga profesional diatas 25. Ukuran untuk mengukur 

varibel ini menggunakan variabel dummy. Jadi, apabila perusahaan 

telah diaudit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar, maka akan 

diberikan nilai 1 (satu). Namum apabila perusahaan tidak diaudit 

dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar atau diaudit dengan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) kecil, maka akan diberi nilai 0 (nol) (Wea dan 

Murdiawati, 2015).  

 

D. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, dimana 

data sekunder adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama  (Ulum dan Juanda, 2018, 78). Data sekunnder umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan serta laporan keuangan tahunan perusahaan dari tahun 2015-

2017. Data diperoleh dari situs Bursa Efek Indoenesia (BEI) dengan alamat website 

(www.idx.co.id) dan Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas 

http://www.idx.co.id/
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Muhammadiyah Malang yang terdiri dari laporan tahunan perusahaan property dan 

real estate yang telah diaudit dan dipublikasikan.  

 

E. Teknik Perolehan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi 

yaitu digunakan untuk memeroleh data-data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh 

orang lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa 

dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, foto copy, atau membeli. Data 

seperti ini dapat berupa laporan keuangan beserta laporan audit independen dan 

laporan tahunan serta harga saham (Ulum dan Juanda, 2018). Serta melalui studi 

literatur/kepustakaan. Studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari 

jurnal, artikel, undang-undang, dan buku literatur lainnya serta penelitian – 

penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.  

 

F. Teknik/ Tahapan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dengan penelitian 

kepustakaan (Library Research) dan dokumentasi, yaitu penelitian sebagai usaha 

untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-

bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah serta sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh suatu 

pemahaman yang mendalam serta memperoleh data mengenai laporan keuangan 

perusahaan dan data-data yang diperlukan. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi logistik (logistic regression). Alasan penggunaan alat 
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analisis regresi logistik (logistic regression) adalah karena data yang digunakan 

dalam penelitian ini bersifat non-metrik pada variabel dependen. Karena pada 

variabel independen hanya menggunakan skala kategorial hal ini menyebabkan 

perubahan fungsi menjadi logistik dan tidak membutuhkan asumsi normalitas data 

pada variabel independennya. Analisis ini ingin menguji apakah terjadinya variabel 

dependen (terikat) dapat diprediksi dengan variabel independennya (bebas) 

(Ghozali, 2011). Tahapan analisis regresi logistik terdiri dari statistik deskriptif dan 

pengujian hipotesis yang akan dijelaskan berikut ini:  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berhubungan dengan metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian data yang dapat memberikan informasi yang 

berguna. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya diringkas dengan baik 

dan rapi sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran dari variabel 

independen berupa opini audit, pergantian manajemen, Return On Asset 

(ROA), dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Analisis deskriptif 

dilakukam dengan pengujian hipotesis deskriptif dan disajikan dalam tabel 

stastistik deskriptif frekuensi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan.  

2. Pengujian Hipotesis Penelitian  

Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Statiska uji regresi 

logitik, digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian peristiwa dengan 

mencocokan data pada fungsi logit kurva logistik. Seperti analisis regresi 
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pada umumnya, metode ini menggunakan beberapa variabel prediktor, baik 

numerik maupun katagori.  

a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah pertama dalam pengujian regresi logistik yaitu menilai 

model fit (Overall Model Fit). Uji statiska ini menilai semua variabel 

independen di dalam regresi logistik secara serentak  atau simultan yang 

memerngaruhi variabel dependen sebagaimana uji F di dalam regresi 

linier. Uji Overall Model Fit didasarkan pada nilai statiska -2LL atau 

nilai LR. Uji serentak koefisien regresi model logistik dihitung dari 

perbedaan nilai -2LL antara model yang hanya terdiri dari konstata dan 

model yang diestimasi, terdiri dari konstata dan variabel independen 

(Widarjono, 2010). Pengujian dengan membandingkan selisih -2 log 

lokehood (disebut dengan chi square hitung) dimana apabila nilai chi 

square hitung lebih besar dari chi square tabel atau nilai signifikan lebih 

kecil dari alpha maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.  

b. Menguji Kelayakan Model Regresi  

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok 

atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan 

data sehingga model dapat dikatakan fit). Adapun hasilnya jika:  
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1) Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama 

dengan atau kurang dari 0,05 berarti hipotesis nol ditolak yang 

berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik.  

2) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali, 2011).  

c. Koefisien Determinasi 

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran mencoba meniru 

ukuran R pada multiple regression yang didasarkan pada teknik 

estimasi likehood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit 

diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang 

dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression, maka 

digunakan Nagelkerke R Square. Nagelkerke R Square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s R Square yaitu pengujian 

yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

independen mampu menjelaskan dan memengaruhi variabel dependen. 

Hali ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell R2 dengan 

nilai maksimumnya. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, maka apabila 

nilai R2 tersebut kecil mengartikan kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan jika R2 
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mendekati 1, maka variabel independen mampu memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

d. Uji Wald  

Uji Wald menurut Widarjono (2010), dalam regresi logistik uji 

Wald digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan cara 

mebandingkan nilai statistik Wald dengan nilai pembanding Chi Square 

pada derajat bebas (db) = 1 pada alpha 5% dimana p-value yang lebih 

kecil dari alpha menunjukan bahwa hipotesis diterima atau terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial.  

e. Model Regresi Logistik  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi 

regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh 

opini audit, pergantian manajemen, Return On Assets (ROA), dan 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap auditor switching pada 

perusahaan property dan real estate.   

Adapun model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

SWITCH = α + β1OPINI + β2CHANGE + β3ROA + β4KAP + έ 

Keterangan :  

α   : Konstanta 

SWITCH  : Auditor Switching 
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OPINI  : Opini Audit  

CHANGE  : Pergantian Manajemen 

ROA  : Return On Assets  

KAP  : Ukuran Kantor Akuntan Publik 

έ    : residual error  

Menurut Ghozali (2011), pada umumnya penelitian 

menggunakan signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Pada suatu pengujian 

hipotesis jika menggunakan α = 5%, maka artinya penelitian memiliki 

keyakinan bahwa dari 100% sampel, profitabilitas anggota sampel yang 

tidak memiliki karakteristik populasi adalah 5%. Berdasarkan teori 

tersebut, maka pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikasi 0,05 (α = 5%). Ketentuan penolakan atau penerimaan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti variabel independen memunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisiensi 

regresi tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak 

memunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  


