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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan 

manufaktur mengganti kantor akuntan publik yang terdaftar di BEI tahun 2016 yang diakses 

melalui www.idx.co.id. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang 

menitikberatkan pada pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat dari hubungan antar 

variabel. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013). Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

2. Sampel adalah sebagian dari populasi. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel 

adalah purpose sampling. Menurut sugiyono (2013) purpose sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel untuk penelitian ini  adalah perusahaan 

yang memenuhi kriteria dari penelitian yang akan diteliti. 
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Kriteria tersebut adalah: 

a. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang 

rupiah 

c. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan dan laporan audit 

tahunan yang lengkap pada periode 2016. 

d. Perusahaan manufaktur yang mengganti auditor dibawah 2 tahun 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Perusahaan yang Listing di  BEI Tahun 

2016 

643 

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Listing di 

BEI Tahun 2016 
118 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang 

rupiah 

(39) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 63 

Sumber :www.idx.co.id tahun 2016 yang sudah diolah 

3.3 Variabel Penelitian 
 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2011). Variabel terdiri dari: 
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1. Variabel Terikat/Dependen: variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Adapun variabeldependen yaitu pergantian auditor. 

Auditor Switching: merupakan perpindahan auditor atau KAP yang dilakukan oleh 

perusahaan klien. Hal ini dapat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

2. Variabel Bebas/Independen: variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya 

perubahan. Adapun variabel independen yaitu financial distess, opini audit, dan reputasi 

auditor. 

Financial Distrees: tanda-tanda sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

dapat dilihat dari laporan keuangannya. Perusahaan yang baik (sehat) mempunyai 

profitabilitas yang besar dan cenderung memiliki laporan keuangan yang sewajarnya. 

Opini Audit: pernyataan pendapat dari auditor yang didasarkan dari hasil audit 

perusahaan klien. Pernyataan standar auditor harus didasrkan atas audit yang 

dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya. 

Reputasi Auditor: KAP yang lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

mengaudit dibandingkan dengan KAP kecil, sehingga mampu menghasilkan kualitas 

audit yang lebih tinggi. KAP besar biasnya memiliki reputasi yang tinggi di dalam 

lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha untuk mempertahankan 

independensi. 
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Tingkat Pertumbuhan Perusahaan: Perusahaan yang memiliki rasio tingkat penjualan 

yang tinggi, memandakan bahwa perusahaan mampu mempertahankan usahanya.  

3. Variabel Kontrol: variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak 

diteliti. Pada penelitian ini tidak digunakan variabel kontrol. 

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurnya 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurnya 

Variabel Pengukuran Skala 
Sumber 

Data 

Auditor 

Switching (Y) 

Diukur dengan dummy 

variable dimanajika 

perusahaan klien mengganti 

auditornya, maka diberikan 

nilai 1. sedangkan jika 

perusahaan klien tidak 

mengganti auditornya, maka 

diberikan nilai 0 (nol) 

Skala 

Nominal 

Laporan 

Audit 

Financial 

Distress (X1) 

Diukur dengan debt to equity 

ratio (DER). 

DER= Total Hutang   

           Total Ekuitas 

Skala 

Rasio 

Laporan 

Keuangan 

Opini Audit 

(X2) 

Diukur dengan dummy 

variable dimanaJika 

perusahaan klien menerima 

opini selain wajar tanpa 

pengecualian (unqualified) 

maka diberikan nilai 

1.Sedangkan jika perusahaan 

klien menerima opini wajar 

tanpa pengecualian maka 

diberikan nilai 0 

Skala 

Nominal 

Laporan 

Audit 

Reputasi 

Auditor (X3) 

Diukur dengan variabel 

dummy, jika perusahaan 

diaudit oleh KAP big 4 maka 

diberikan nilai 1. Sedangkan  

 

 

 

 

 

Skala 

Nominal 

Laporan 

Audit 
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jika perusahaan diaudit oleh 

selain KAP big 4 maka 

diberikan nilai 0 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

(X4) 

Diukur dengan rasio 

pertumbuhan penjualan. 

(Net Salest – Net Salest-1 )  

ΔS=_____________________  

Net Salest 

Skala 

Rasio 

Laporan 

Keuangan 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sedangkan 

sumber data penelitian ini merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan audit tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016. Data sekunder ini 

diperoleh dengan mengakses situs resmi Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpul data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002: 110). Adapun 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  beberapa metode, yaitu: 

3.6.1 Metode Studi Pustaka 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan telaah 

pustaka, eksplorasi, dan mengkaji berbagai sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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3.6.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode mencari dan mengumpulkan data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, raport, agenda, dan sebagainya (Arikunto,2006). Data pada penelitian ini 

diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id. 

3.7 Metode Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematik. Data 

diperoleh dari laporan keuangan dan laporan audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016. Model yang digunakan adalah model regresi cross sectional. Dengan 

kuadrat biasa teknik OLS (ordinary least square). 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai 

maksimum (Ghozali,2009). Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan manufaktur melakukan audit switching. 

3.7.2 Penilaian Model Fit (overall goodnes of fit model) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit atau 

tidak dengan data.  Dalam penelitian ini akan diuji dengan uji Hosmer and 

Lemeshow yaitu untuk  
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menguji hipotesis bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model fit. 

3.8 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan atau 

asumsiuntuk menarik kesimpulan, apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau 

ditolak. Pernyataan atau asumsi sementara dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut 

dinamakan hipotesis. 

3.8.1 Persamaan Regresi Logistik 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik 

deskriptif dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi logistik.  

Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik adalah karena variabel 

dependen bersifat dikotomi (melakukan auditor switching dan tidak melakukan 

auditor switching) (Ghozali,2009). 

Dengan rumus sebagai berikut : 

 Prob (event)  
 

     
 

  Z = bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4.. + bnxn 

Keterangan: 

  Y  : auditor changes 

  bo  : konstanta 

  b1-b4 :koefisien regresi 

  x1–x4 : variabel independen 

  e  : residual error 
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3.8.2 Analisis Multivariat-test 

Analisis multivariat adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang 

banyak, dimana tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel 

terhadap suatu objek secara simultan. Analisis multivariat untuk menguji hipotesis 

yang menggunakan uji regresi logistik  yang dilakukan secara serentak terhadap 

semua variabel. 

3.8.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2009). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dengan membandingkan 

besarnya nilai koefisien determinasi, jika semakin besar mendekati satu maka 

model semakin tepat. 

 


