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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut 

Uma Sekaran (2011) yang terdiri atas: 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah pengujian 

hipotesis. Dimana pengujian hipotesis menurut Uma Sekaran  adalah 

penelitian yang termasuk dalam pengujian hipotesis yang biasanya 

menjelaskan sifat hubungan tertentu.  

b. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah korelasional yaitu studi 

dimana peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang 

berkaitan dengan masalah. Studi korelasional juga dimaksudkan untuk 

melihat bahwa faktor-faktor (reputasi auditor dan opini audit going 

concern) tersebut mempengaruhi pergantian auditor. 

c. Tingkat Intervensi 

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah minimal 

d. Unit Analisis  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit analisis yang merujuk pada 

tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data 

selanjutnya yaitu perusahaan yang berupa laporan keuangan perusahaan. 
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e. Situasi Studi 

Situasi studi dalam peneltian ini adalah studi lapangan. Dimana peneliti 

hanya melihat data yang ada di Bursa Efek Indonsesia. 

f. Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan yaitu gabungan antara cross-sectional dan 

longitudinal.Hal ini dikarenakan objek penelitian dikategorikan banyak 

dan waktunya dilakukan secara beraturan. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel  

3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel penelitian yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Maka berdasarkan landasan teori dan 

perumusan hipotesis yang ada, yang menjadi variabel independen 

dalam penelitian ini adalah reputasi auditor dan opini audit going 

concern. 

a. Reputasi auditor 

Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan sebagai 

KAP yang berafiliasi dengan Big Four Auditors. Variabel ini 

adalah variabel dummy dimana jika KAP termasuk dalam Big Four 

Auditors diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Pemilihan 

variabel reputasi auditor sebagai variabel independen karena 

auditor yang bekerja di KAP ternama biasanya cenderung akan 

lebih berani mengemukakan kondisi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan.  
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b. Opini Going Concern 

Variabel opini going concern adalah variabel dummy, jika 

perusahaan mendapatkan opini going concern diberi kode 1 dan 

jika tidak diberi kode 0. Maksud dari opini going concern adalah 

jika dalam laporan auditor independen terdapat pernyataan auditor 

atas kelangsungan hidup entitas, baik yang tertera dalam paragraf 

ke empat laporan auditor independen maupun dalam penjelasan 

atas laporan keuangan auditan (Sinarwati, 2010). Penerimaan opini 

audit ini akan dibandingkan antara laporan keuangan periode 

sebelumnya dengan periode berikutnya. 

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variebel dependen adalah 

pergantian auditor (auditor switching). 

Auditor switching didefinisikan sebagai ada tidaknya 

pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel auditor 

switching menggunakan variabel dummy, nilainya yaitu 1 atau 0. Jika 

perusahaan melakukan auditor switching maka diberi nilai 1 dan diberi 

nilai 0 jika perusahaan tidak melakukan auditor switching. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

yang keluar dari LQ 45 periode 2012-2015.  Yang dimaksud dengan 
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perusahaan yang keluar dari indeks LQ 45 dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang sebelumnya pernah masuk dan keluar dalam daftar 

perusahaan indeks LQ 45 mulai dari tahun 2012-2015 . jumlah perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ 45 selama tahun 2012 – 2015 masing – 

masing berjumlah 45 perusahaan. Dari 45 perusahaan tersebut terdapat 180 

pengamatan. Berdasarkan data yang diperoleh perusahaan yang dijadikan 

sampel  berjumlah 31 perusahaan. Sedangkan total pengamatannya sebanyak 

124 pengamatan. Dasar penentuan pemilihan sampel adalah sampel yang 

memenuhi kelengkapan data. Pemilihan perusahaan yang keluar dari LQ 

indeks 45 dikarenakan masih jarang para peneliti menggunakan perusahaan 

yang keluar dari LQ 45.  

Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan 

tujuan atau masalah penelitian. Adapun syarat sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan go public yang pernah masuk dan keluar dari 

indeks LQ 45 dan aktif menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2012-

2015. 

Tabel 3.1. berikut menyajikan tahapan seleksi sampel berdasarkan 

kriteria yang  telah ditentukan. 

Tabel 3.1 

Tahapan Seleksi Sampel Dengan Kriteria 

 

perusahaan yang terdaftar di BEI dan terdaftar dalam indeks LQ 45 

tahun 2012 -2015 

45 
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perusahaan yang keluar dari daftar indeks LQ 45 tahun 2012-2015 40 

perusahaan tidak memiliki kelengkapan data yang digunakan  (9) 

jumlah perusahaan sampel 31 

tahun pengamatan (tahun) 4 

jumlah sampel total selama penelitian 124 

Sumber : www.idx.co.id yang diolah, 2017 

Tabel 3. 2 

Daftar perusahaan yang keluar dari LQ 45 

Tahun Periode Jumlah 

Februari – Juli Agustus - Januari 

2012 5 6 11 

2013 8 3 11 

2014 8 5 13 

2015 3 2 5 

Total  40 

Sumber: www.idx.co.id yang diolah, 2017 

Tabel 3.3 

Daftar nama perusahaan yang keluar dari LQ 45 tahun 2012 

Tahun Periode Nama Perusahaan 

2012 Februari – Juli 1. Bakrie & Brother Tbk. 

2. Berau Coal Energy Tbk. 

3. Indosat Tbk. 

4. Medco Energy 

Internasional Tbk. 

5. Holcim Indonesia Tbk. 

Agustus – Januari 1. Bank Tabungan Negara 

Tbk. 

2. Delta Dunia Makmur Tbk. 

3. Gajah Tunggal Tbk. 

4. Krakatau Steel Tbk. 

5. Salim Ivomas Pratama 

Tbk 

6. Bakrie Sumatera 

Plantations Tbk. 

 Sumber: www.idx.co.id yang diolah, 2017 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.4 

Daftar nama perusahaan yang keluar dari LQ 45 tahun 2013 

Tahun Periode NamaPerusahaan 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Februari – Juli 

1. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat Dan 

Banten Tbk. 

2. Borneo Lumbung Energy 

& Metal Tbk 

3. Bakrieland Development 

Tbk. 

4. Energy Mega Persada Tbk 

5. Intraco Penta Tbk 

6. Kawasan Industry 

Jababeka Tbk 

7. Timah Tbk 

8. Trada Maritime Tbk 

Agustus – Januari  1. Aneka Tambang Tbk 

2. Garuda Indonesia Tbk 

3. Indika Energy Tbk 

Sumber: www.idx.co.id yang diolah, 2017 

Tabel 3.5 

Daftar perusahaan yang keluar dari LQ 45 tahun 2014 

Tahun Periode Nama Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Februari – Juli 

1. Bank Tabungan 

Negara Tbk. 

2. Bhakti Investama 

Tbk. 

3. Bumi Resources 

Tbk. 

4. BW Plantation 

Tbk. 

5. Indomobil Sukses 

Internasional Tbk. 

6. Vale Indonesia 

Tbk, 

7. Mitra Adiperkasa 

Tbk. 

8. Holcim Indonesia 

Tbk. 

 

 

 

1. Sentul City Tbk. 

2. Malindo Fedmill 

Tbk 

3. Multipolar Tbk 

http://www.idx.co.id/


 38 

Agustus – Juli 4. Surya Semesta 

Internusa Tbk  

5. Visi Media Asia 

Tbk 

Sumber: www.idx.co.id yang diolah, 2017 

Tabel 3.6 

Daftar nama perusahaan yang keluar dari indeks LQ 45 tahun 2015 

Tahun Periode Nama Perusahaan 

 

 

 

2015 

 

 

Februari – Juli 

1. Bank Danamon 

Indonesia Tbk 

2. Harum Energy Tbk 

3. Express Trasindo 

Utama Tbk 

Agustus – Januari 1. Aneka Tambang Tbk 

2. Ciputra Development 

Tbk 

Sumber: www.idx.co.id yang diolah, 2017 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti (Sekaran, 2011:77). Data sekunder yang dikumpulkan oleh 

penulis adalah data yang sudah valid berupa laporan keuangan auditan 

perusahaan yang keluar dari LQ 45 yang diperoleh dari situs resmi BEI di 

WWW.IDX.CO.ID   

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik : 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa 

lalu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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dokumen yang ada. Penulis mengumpulkan data-data dan keterangan-

keterangan serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan yang 

keluar dari indeks LQ 45 dan data lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian  ini. 

b. Studi pustaka 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sebagai landasan teori 

serta penelitian terdahulu. Data diperoleh melalui buku-buku, penelitian 

terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

informasi yang dibukukan. 

c. Observasi website  perusahaan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data perusahaan yang 

melakukan pergantian KAP yang berupa laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh BEI selama periode penelitian. 

 

3.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang 

diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif 

dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik (logistic regression). Alasan penggunaan analisis regresi 

logistik adalah karena variabel dependen yang digunakan bersifat dikotomi 

yaitu pilihan antara melakukan auditor switching atau tidak melakukan auditor 
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switching. Asumsi normal distribussion tidak dapat dipenuhi karena variabel 

bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial 

(non-metrik). Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi 

logistik (logistic regression) dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2013):  

3.6.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard 

deviation), dan maksimum-minimum. Mean digunakan untuk 

memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. 

Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. 

Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan 

maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat 

gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

3.6.2 Pengujian Hipotesis Penelitian  

Estimasi parameter menggunakan Maximum Likehood 

Estimation (MLE). 

Ho = b1 = b2 =... = bi = 0  

Ho b1 b2  ... bi 0  

Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diperhatikan 

(dalam populasi). Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan α = 5%. Kaidah pengambilan keputusan adalah: 
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1. Jika nilai probabilitas (sig.) < α = 5% maka hipotesis alternatif 

didukung.  

2. Jika nilai probabilitas (sig.) > α = 5% maka hipotesis alternatif 

tidak didukung.  

3.6.3 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)  

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap 

data. Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis 

untuk menilai model fit adalah:  

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis 

nol agar model fit dengan data. 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. 

3.6.4 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)  

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba 

meniru ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada 

teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) 

sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke’s R square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa 
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nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan 

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

maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R2 dapat diinterpretasikan seperti 

nilai R2 pada multiple regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

3.6.5 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). Jika nilai statistik Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 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 memprediksi nilai observasinya. 

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. 

3.6.6 Uji Multikolinieritas  
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Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya 

gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Pengujian ini 

menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat 

besarnya korelasi antar variabel independen.Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. 

3.6.7 Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perpindahan KAP yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

3.6.8 Model Regresi Logistik Yang Terbentuk  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik (logistic regression), yaitu dengan melihat pengaruh 

reputasi auditor dan opini audit going concern terhadap pergantian 

auditor pada perusahaan yang keluar dari indeks LQ 45. 

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

PA = α + β1RA + β2OGC+ e 

Keterangan : 

PA  : variabel pergantian auditor 

α  :  konstanta 

β1-β2 : koefisien regresi 

RA  : variabel reputasi auditor 
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OGC  : variabel opini going concern 

e  : tingkat kesalahan 

 


