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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini berupa studi empiris yang melakukan pengujian

hipotesis mengenai pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat

pertumbuhan klien, financial distress, audit tenure, opini audit dan fee audit

terhadap auditor switching, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Penelitian empiris yaitu suatu jenis penelitian dengan mempelajari buku-buku,

jurnal, dan bacaan2 lain yang berkaitan dengan penelitian yang tidak

mengharuskan kita untuk terjun langsung kelapangan.

3.2 Populasi dan Tekhnik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuanngan perusaahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Metode penentuan sampel

dalam penellitian ini termasuk dalam purposive sampling. Purposive sampling

adalah tekhnik mengambil sampel dengan menyesuaikan diri terlebih dahulu

dengan kriteria-kriteria yang  telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti ingin

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI dan berarti hanya perusahaan dibidang tersebut

yang dapat dijadiakn sampel. Adapun sampel ditentukan dengan kriteria sebagai

berikut :

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI secara continue dari tahun

2010-2014
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2. Perusahaan Manufaktur yang mengeluarkan annual report tahun 2010-

2014

3. Perusahaan terdaftar secara continue yang melakukan pergantian KAP dari

tahun 2010-2014

Tabel 3.1

Daftar Nama-nama perusahaan Manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun

2010-2014

N0 Nama Perusahaan Kode

1 Indocement Tunggal Perkasa Tbk INTP

2 Semen Baturaja Tbk SMBR

3 Holcim Indonesia Tbk SMCB

4 Semen Indonesia Tbk SMGR

5 Wijaya Karya Beton Tbk WTON

6 Ashahimas Flat Class Tbk AMFG

7 Arwana Citra Mulia Tbk ARNA

8 Inti Keramik Alam sari Industri Tbk IKAI

9 Keramik Indonesia Asosiasi Tbk KIAS

10 Mulia Industrindo Tbk MLIA

11 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO

12 Alaska Industrindo Tbk ALKA

13 Alumido Light Metal Industri Tbk ALMI

14 Sarana Central Bajatama Tbk BAJA

15 Beton Jaya Manunggal Tbk BTON

16 Citra Turbindo Tbk CTBN

17 Gunawan Dianjaya Steel Tbk GDTS

18 Indah Aluminium Industri Tbk INAI

19 Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk ISSP
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20 Jakarta Kyoei Steel Work Tbk JKSW

21 Jaya Pari Steel Tbk JPRS

22 Krakatau Steel Tbk KRAS

23 Lion Metal Workas Tbk LION

24 Lion Mesh Prima Tbk LMSH

25 Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL

26 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO

27 Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS

28 Barito Pasific Tbk BRPT

29 Budi Starch dan Sweetenen Tbk BUDI

30 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS

31 Ekha Dharma International Tbk EKAD

32 Eterindi Wahanatama Tbk ETWA

33 Intan Wijaya International Tbk INCI

34 Sorini Agro Asia Tbk SOBI

35 Indo Acidatama Tbk SRSN

36 Candra Asri Petrochemical Tbk TPIA

37 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC

38 Alam Jaya Unggul Tbk AKKU

39 Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI

40 Asia Plast Industries Tbk APLI

41 Berlina Tbk BRNA

42 Titan Kimia Nusantara Tbk FPNI

43 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR

44 Impact Pratama Industri Tbk IMPC

45 Indopoly Swakarsa Indusrty Tbk IPOL

46 Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP

47 Siwani Makmur Tbk SIMA

48 Tunas Alpin Tbk TALF

49 Trias Sentosa Tbk TRST
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50 Yana Prima Hasta Persada Tbk YPAS

51 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN

52 Japfa Comped Indonesia Tbk JPFA

53 Mallindo Feedmill Tbk MAIN

54 Slearad Produce Tbk SIPD

55 Sumalindo Lestari Jaya Tbk SULI

56 Tirta Mahakam Resourch Tbk TIRT

57 Alkindo Naratama Tbk ALDO

58 Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk DAJK

59 Fajar Wijaya Susesa Tbk FASW

60 Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk INKP

61 Toba Pulp Lestari Tbk INRU

62 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI

63 Suparma Tbk SPMA

64 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM

65 Grand Kartech Tbk KRAH

66 Astra International Tbk ASII

67 Astra Oto Partsa Tbk AUTO

68 Garuda Metalindo Tbk BOLD

69 Indo Kordso BRAM

70 Goodyear Indonesia Tbk GDYR

71 Gajah Tunggal Tbk GJTL

72 Indomobil Sukses International Tbk IMAS

73 Indospring Tbk INDS

74 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN

75 Multistrada Arah Sarana Tbk MASA

76 Nipress Tbk NIPS

77 Prims Alloy Steel Universal Tbk PRAS

78 Selamat Sempurna Tbk SMSM

79 Polychem Indonesia Tbk ADMG
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80 Argo Pantes Tbk ARGO

81 Century Textilile Industry Tbk CNTX

82 Eratex Djaya Tbk ERTX

83 Ever Shine Tex Tbk ESTI

84 Panasia Indo Resourch Tbk HDTX

85 Indo Rama Synthetic Tbk INDR

86 Apac Citra Cintetex Tbk MYTX

87 Pan Brother Tbk PBRX

88 Asia Pasific Fibers Tbk POLY

89 Ricky Putra Glibalindo Tbk RICY

90 Sri Rejeki Isman Tbk SRIL

91 Sunson Textile Manufakturer Tbk SSTM

92 Star Petrochem Tbk STAR

93 Tifico Fiber Indonesia Tbk TIFC

94 Trisula International Tbk TRIS

95 Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT

96 Unitex Tbk UNTX

97 Sepatu Bata Tbk BATA

98 Primarindo Asia Insfrastructure Tbk BIMA

99 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI

100 Jembo Castle Company Tbk JECC

101 Kmi Wire and Cable Tbk KBLI

102 Kabelindo Murni Tbk KBLM

103 Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk SCCO

104 Voksel Elektric Tbk VOKS

105 Sat Nusa Persada Tbk PTSN

106 Akasha Wira International Tbk ADES

107 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA

108 Tri Banyan Tirta Tbk ALTO

109 Wilmar Cahaya Indonesia Tbk CEKA
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110 Delta Djakarta Tbk DLTA

111 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP

112 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF

113 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI

114 Mayora Indah Tbk MYOR

115 Prashida Aneka Niaga Tbk PSDN

116 Nippon Indonesia Corporindo Tbk ROTI

117 Sekar Bumi Tbk SKBM

118 Sekar Laut Tbk SKLT

119 Siantar Top Tbk STTP

120 Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk ULTJ

121 Gudang Garam Tbk GGRM

122 Handjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP

123 Bentoel International Investama Tbk RMBA

124 Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM

125 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA

126 Indofarma Tbk INAF

127 Kimia Farma Tbk KAEF

128 Kalbe Farma Tbk KLBF

129 Merck Indonesia Tbk MERK

130 Pyridam Farma Tbk PYFA

131 Merck Sharp Dahme Pharma Tbk SCPI

132 Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk SIDO

133 Taiso Pharmaceutical Tbk Indonesia Tbk SQBB

134 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC

135 PT. Martina Berto Tbk MBTO

136 PT. Mustika Ratu Tbk MRAT

137 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID

138 PT. Unilever Indonesia Tbk UNVR

139 Chitose International Tbk CINT
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140 Kedawung Setra Industrial Tbk KDSI

141 PT. kedaung Indah Can Tbk KICI

142 PT. Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 3.2 berikut menyajikan seleksi sampel berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan :

Tabel 3.2

Tahapan seleksi sampel dengan kriteria

Jumlah populasi 142

Perusahaan yang tidak continue listing di BEI dari tahun

2010-2014

9

Perusahaan yang tidak mengeluarkan annual report dan data tidak
lengkap lainnya

15

Perusahaan yang terdaftar secara continue yang tidak melakukan
pergantian KAP

107

Jumlah perusahaan sampel 11

Tahun pengamatan 5

Jumlah total sampel selama penelitian 55

Tabel 3.3 berikut menyajikan nama-nama perusahaan yang menjadi

sampel dalam penelitian :

Tabel 3.3

Sampel Penelitian

NO Nama Perusahaan Kode

1 Akasha Wira International Tbk ADES

2 Alam Karya Unggul Tbk AKKU
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3 Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk INKP

4 Kabelindo Murni Tbk KBLM

5 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI

6 Keramik Indonesia Asosiasi Tbk KIAS

7 Apac Citra Cintetex Tbk MYTX

8 Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP

9 Sunson Textile Manufacture Tbk SSTM

10 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM

11 Yana Prima Hasta Persada Tbk YPAS

Data olahan 2015

3.3 Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penellitian ini adalah data sekunder yang merupakan data

yang sudah valid berupa laporan keuangan auditan perusahaan publik manufaktur

yang diperoleh dari situs resmi BEI di WWW.IDX.CO.ID dan dalam ICMD

(Indonesian Capital Market Directory)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diigunakan dalam penelitian ini adalah

metode dokumentasi. Data dokumentasi adalah data yang memuat informasi

mengenai suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, atau

disusun dalam bentuk arsip dan cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, adapun data yang diambil
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seperti : laporan keuangan, rekapitulasi personalia riwayat perusahaan dan lain

sebagainya.

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi operasional

Variabel dependen merupakan variabel terikat, yang dipengaruhi atau

akibat adanya variabel bebas dan dalam penelitian ini menggunakan auditor

switching sebagai variabel dependennya. Sedangkan variabel independen dalam

penelitian ini adalah ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien,

financial distress, audit tenure, opini audit dan fee audit.

3.5.1 Variabel Dependen

3.5.1.1 Auditor Switching

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen. Dalam penelitian ini menggunakan auditor switching sebagai variabel

terikat. Variabel untuk pengukuran auditor switching ini menggunakan variabel

dummy, dimana bila sebuah perusahaan melakukan pergantian KAP yang berbeda

diberi kode 1 dan jika tidak diberi kode 0. Maksud pergantian disini adalah, jika

perusahaan mengganti KAP yang berbeda setiap tahunnya yang bukan bersifat

mandatory (wajib) seperti peraturan yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh

menteri keuangan republik Indonesia. Dalam penelitian ini yang mengalami

switching adalah KAP yang berarti bukan akuntan publiknya, afiliasi KAP

ataupun partner. Jadi apabila partner dan afiliasi KAP berubah, tidak dikatakan

sebagai auditor switching.
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3.5.2 Variabel Independen

3.5.2.1 Ukuran KAP

Menurut DeAngelo sebagaimana dikutip Ebrahim (2001), kualitas audit

yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang

melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms) dipersepsikan akan

melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non

big four accounting firm) jadi ukuran KAP merupakan ukuran sebuah Kantor

Akuntan Publik yang dilihat dari apakah KAP tersebut berafiliasi dengan big 4

accounting firms ataupun tidak berafiliasi dengan big 4 accounting firms. Ukuran

KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya ukuran KAP yang dibedakan

dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan big 4 dan KAP yang

tidak berafiliasi dengan big 4. Variabel ukuran KAP menggunakan variabel

dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP big 4 maka diberi nilai 1, sedangkan

jika perusaahan diaudit oleh KAP non big 4 maka diberi nilai 0.

Adapun KAP yang termasuk dalam kelompok the big 4 adalah :

 Deloitte touche tohmatsu (deloitte) yang berafiliasi dengan Osman

Bing Satrio dan Rekan.

 Ernst dan Young (E&Y) yang berafiliasi dengan Purwanto, dan

Sarwoko dan Sandjaja : Purwanto, Suherman & Surja.

 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi

dengan Siddharta Siddharta & Widjaja; Siddharta dan Widjaja.



49

 PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto

Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

Adapun kriteria dari KAP big 4 adalah sebagai berikut :

1. Sudah mempunyai nama/ brand yang kuat.

2. Memiliki pangsa pasar yang besar

3. Sudah dikenal sebagai yang handal (expert) dibidangnya

4. Memiliki jumlah karyawan diatas 120.000, dan

5. Memiliki pendapatan diatas $20 M

3.5.2.2 Variabel Independen : Ukuran Perusahaan Klien

Menurut  Machfoedz (1994) menyatakan  bahwa ukuran  perusahaan

adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan  besar  kecil perusahaan menurut

berbagai cara antara lain dengan : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan

lain-lain. Pada  dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3  kategori  yaitu

perusahaan  besar (large  firm),  perusahaan  menengah (mediumsize) dan

perusahaan  kecil (small  firm). Semakin besar total asset sebuah perusahaan hal

ini berarti ukuran perusahaan semakin besar, begitu sebaliknya. Variabel ukuran

perusahaan klien dalam penelitian ini dihitung dengan melakukan logaritma

natural atas total asset perusahaan (Martina Putri Wijayanti, 2010)

3.5.2.3 Variabel Independen : Tingkat Pertumbuhan Klien

Menurut Sartono (2001) pertumbuhan perusahaan pertumbuhan

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size.
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Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

faktor eksternal, internal, dan pengaruh iklim industri lokal. Perusahaan dengan

tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya dengan leverage, sebaiknya

menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiaya annya agar tidak terjadi biaya

keagenan (agency cost) antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan,

sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya

menggu nakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan hutang

akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur.

Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana untuk

ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin

besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang

tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik

digunakan untuk ekspansi. Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya

biaya penelitian dan pengembangan.Semakin besar R&D cost-nya maka berarti

ada prospek perusahaan untuk tumbuh, pertumbuhan perusahaan dapat diukur

dengan beberapa cara, minsalnya dengan melihat pertumbuhan penjualan. Rasio

pertumbuhan penjualan ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan

posisi ekonominya. Tingkat pertumbuhan klien dihitung dengan membagi selisih

antara penjualan tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun

sebelumnya dan kemudian dikalikan dengan 100% ( Nasser et al dalam Martina

Putri Wijayanti, 2010). Cara menghitungnya sebagai berikut:
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3.5.2.4 Variabel Independen : Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam

keadaan kesulitan keuangan/mengalami kebangkrutan,Rudianto (2013)

mangartikan kebangkrutan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan

operasi untuk mencapai tujuan, suatu perusahaan dianggap mengalami

kebangkrutan atau kegagalan keuangan ketika tingkat pengembalian yang

diperoleh perusahaan lebih kecil dari total biaya yang harus dikeluarkannya dalam

jangka panjang. Kesulitan keuangan yang dihadapi terus menerus oleh perusahaan

akan mengancam kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Higgins (2004:42) menyatakan bahwa biasanya ukuran financial leverage

didapat dengan membandinngkan book  value dari liabilitas perusahaan terhadap

book value assets. Semakin besar rasio leverage yang dimiliki oleh perusahaan ,

maka kemungkinan resiko keuangannnya akan semakin tinggi. Hal ini dapat

menyebabkan perusahaan yang memiliki resiko keuangan yang tinggi akan

cenderung untuk memilih menggunakan jasa dari KAP yang lebih besar dengan

harapan bahwa KAP tersebut memilliki keahlian yang lebih untuk memberikan

analisis terhadapp situasi yang ada, serta dapat meningkatkan kredibilitas pada
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laporan audit jika dibandingkan dengan KAP kecil. Salah satu indikator untuk

menentukan kesulitan keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan rasio

leverage. Rudianto (2013) rasio leverage ini merupakan perbandingan antara total

utang jangka panjang atau jangka pendek  dengan total asset (debt to total assets

ratio) . Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menjamin

keseluruhan utang dengan asset yang dimilikinya. Tingginya debt ratio akan

meningkatkan potesi kebangkrutan suatu perusahaan. Kondisi perusahaan klien

yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektif dan kehati-

hatian auditor.

Debt to total assets Ratio (Debt Ratio) = TL/ TA

TL : total kewajiban/ utang

TA : total aktiva/ aset

3.5.2.5 Variabel Independen : Audit Tenure

Audit Tenure merupakan  masa perikatan dari kantor akuntan publik

(KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit

tenure telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor

359/KMK.06/2008 pasal 3 dan Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor

359/KMK.06/2003 pasal 2. Variabel audit tenure dihitung dengan menjumlah

total panjang masa perikatan audit sebelum auditor berpindah (Maida Mutiara

Sihombing, 2012)
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3.5.2.6 Variabel Independen : Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah

laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil

penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit

merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan

bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan

pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan

keuangan yang diperiksa. Variabel opini audit menggunakan variabel dummy.

Jika perusahaan klien menerima opini selain wajar tanpa pengecualian

(unqualified) maka diberi nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien menerima

opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) maka diberi nilai 0.

3.5.2.7 Variabel Idependen : Fee Audit

DeAngelo dalam Nadia Rezki Nugrahani (2013) menyatakan bahwa fee

audit merupakan pendapatan  yang  besarnya  bervariasi  karena  tergantung  dari

beberapa  faktor, salah satu faktor nya adalah  nama Kantor  Akuntan  Publik

yang  melakukan  jasa  audit.  Sedangkan  menurut Sankaraguruswamy  et al

(2003) fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi  tergantung

dari  beberapa  faktor  dalam  penugasan  audit  seperti, keuangan klien (financial

of  client), ukuran perusahaan klien (client size), ukuran auditor  atau  KAP,

keahlian  yang  dimiliki  auditor  tentang  industri  (industry expertise),  serta

efisiensi  yang  dimiliki  auditor  (technological  efficiency of auditors). Fee audit

merupakan besarnya jumlah fee yang ditawarkan oleh KAP kepada perusahaan
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atas jasa yang telah yang diselesaikan. Dengan melihat perpindahan kelas KAP

dari Big 4 ke Non Big 4 atau dari non Big 4 ke big 4. Tidak melakukan

perpindahan kelas artinya sudah setuju dengan fee audit (Damayanti dan Sudarma,

2007). Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy. Jika klien

melakukan perpindahan KAP dari Big 4 ke non Big 4 maka diberi nilai 1.

Sedangkan jika klien tidak melakukan perpindahan KAP dari big 4 ke non big 4,

maka diberikan nilai 0 (Damayanti dan Sudarma, 2007)

3.6 Metode Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan tekhnik analisis

kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara

mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang

dibutuhkan dalam analisis.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

logistik (logistic regression). Alasan penggunaan alat analisis regresi logistik

(logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi

(melakukan pergantian auditor dan tidak melakukan pergantian auditor). Asumsi

normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan

campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Dalam

hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (logistic regression) karena tidak

perlu asumsi normallitas data pada variabel bebasnya. Tahapan dalam pengujian

dengan menggunakan uji regresi logistik (logistic regression) dapat dijelaskan

sebagai berikut (Ghozali, 2013 )
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3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif  digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data

yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standart 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 dari maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk

mellihar gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.6.2 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 model fit adalah :

H0 : Model yang dihotesiskan 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 mengurangi hipotesis nol dan alternatif, L

ditransformasikan menjadi -2LogL. Penurunan likelihood (-2LogL) menunjukkan

model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit

dengan data.
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3.6.3 Koefisien Determinasi (Negelkerke R Square)

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru

ukuran R Square pada multiple regression yang didasarkan pada tekhnik estimasi

likelihood dengan nilai maksimim kuranng dari 1 sehingga sulit

diinterprestasikan.. Untuk dapat mendapatkan koefisien determinasi yang dapat

diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression, maka digunakan

nagelkereke R square.

Nagelkereke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and

Snell R Square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol sampai 1.

Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell R square dengan nilai

maksimumnya (Ghozali, 2013). Nilai nagelkereke’s R square dapat

diintrepetasikan seperti nilai R square 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

mempreduksi variabel-variabel dependen.

3.6.4 Menguji Kelayakan Model Regresi

Model kelayakan regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and

Lameshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lameshow’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 Homes and Lameshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari

0.05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara
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model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit fit model tidak baik

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik

Homes and Lameshow’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 (Nabila, 2011).

3.6.5 Uji Multikolinearitas

Uji Muktikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Multikolinearitas

terjadi dalam anallisis regresi logistik apabila antar variabel independen salinol

berkorelasi. Multikolinearitas dapat dilihat dari :

-Nilai tolerance dan lawannya

-Variance inflation factor (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang

dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam pengertian sederhana

independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel

independen lainnya. Tolerance mengukur variabillitas dan variabel independen

yang  terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance).

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkkan adanya multikolonieritas

adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2013). Apabila

terjadi gejala multikolinearitas, salah satu lagkah untuk memperbaiki model
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adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih

model yang baik (Nabila, 2011).

3.6.6 Matriks Klasifikasi

Tabel klasifikasi 2 x 2 digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang

benar (correct) dan salah (incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi

dari variabel dependen dan hal ini sukses (1) dan tidak sukses (0), sedangkan pada

baris menunjukkkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen sukses

(1) dan tidak sukses (0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan

berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%. Jika model

logistik mempunyai homoskedasitas, maka persentase yang benar (correct) akan

sama untuk kedua baris.

3.6.7 Model Regresi yang Terbentuk

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

logistik (logistic regression), yaitu dengan mellihat pengaruh KAP, ukuran

perusahaan klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, audit tenure, opini

audit dan fee audit terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur.

Adapun model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

SWITCHTt= a + bıKAP + b2LNTA + b3Δs + b4Z  + b5TENURE + b6OPINI +

b7FEE + e………

Keterangan :

SWITCHTt : audit tenure

b1-b6 : koefisien regresi
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KAP : ukuran KAP

LNTA : ukuran perusahaan klien

Δs : Pertumbuhan perusahaan klien

Z : financial distress

TENURE : audit tenure

OPINI : opini audit

FEE : fee audit

e : residual eror

3.6.8 Pengujian Hipotesis Penelitian

Estimasi parameter menggunakan maximum likehood estimation (MLE)

H0 = b1 = b2 = b3 =…=bi=0

H0 ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠…≠bi ≠ 0

Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (x) tidak

mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diperhatikan (dalam

populasi). Pengujian dalam hipotesis menggunakan α = 5%

Kaidah pengambilan keputusan adalah :

 Jika nilai probabilitas (sig.) <α = 5% maka hipotesia alternatif

didukung

 Jika niali probabilitas (sig.) >α = 5% maka hipotesis alternative

tidak didukung


