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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2015 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 2 tahap yaitu dengan 

metode random sampling dan selanjutnya dilakukan metode purposive sampling, 

di mana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang 

memenuhi kriteria sampel tertentu. Kriteria yang dipertimbangkan dalam 

pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. 

 b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tanggal tutup 

buku 31 Desember pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. 

 c. Perusahaan tersebut mulai terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 atau sebelumnya. 

 d. Saham – saham perusahaan tersebut aktif diperdagangkan. 

 Hasil seleksi sampel menunjukan ada 40 sampel yang diambil secara 

acak, dari 40 sampel ada 9 sampel yang tidak memenuhi kriteria yaitu terdaftar 

pada bursa efek di luar tahun 2011, dan 1 sampel menerbitkan laporan keuangan 

dengan tanggal tutup buku diluar 31 desember, sehingga didapatkan 30 sampel.  
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3.2 Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan auditan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2011-2015. Data dalam penelitian ini diperoleh dari homepage BEI yaitu 

www.idx.co.id. Pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data dengan alasan 

BEI merupakan bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay yang 

diukur berdasarkan lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir  tahun  fiskal 

perusahaan  sampai  tanggal  laporan  audit dikeluarkan, yaitu per 31 Desember 

sampai tanggal tertera pada laporan auditor independen. Variabel ini diukur 

secara kuantitatif dalam jumlah hari. 

3.3.2 Variabel Independen  

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variable 

dependen. Dengan kata lain variable independen memprediksi variable dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, laba rugi 

operasi, profitabilitas, solvabilitas, dan opini auditor. 

http://www.idx.co.id/
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3.3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.3.1 Ukuran Perusahaan 

Diukur  berdasarkan total assets / total aktiva yang dimiliki oleh setiap 

perusahaan sampel dan digunakan sebagai tolok ukur skala perusahaan. Variabel 

ini diproksi dengan menggunakan logaritma 

3.3.3.2 Laba Rugi Operasi 

Diukur dengan dummy yaitu untuk perusahaan yang mengalami laba 

diberi kode dummy 1 dan yang mengalami rugi diberi kode dummy 0. 

3.3.3.3 Tingkat Profitabilitas 

Variabel profitabilitas merupakan ukuran tingkat profit yang dihasilkan 

perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pada 

penelitian ini perhitungan laba perusahaan menggunakan laba setelah pajak atau 

Earning After Tax (EAT). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi diduga 

akan melaporkan laporan keuangan yang telah di audit lebih cepat dibandingkan 

dengan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Untuk perhitungan tingkat 

profitabilitas dapat dihitung dengan rumus berikut : 

               
                 

           
       

3.3.3.4 Solvabilitas 

Solvabilitas  adalah  kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Carslaw dan Kaplan (1991) serta Wirakusuma (2004) menemukan 

adanya hubungan positif antara solvabilitas (rasio total hutang terhadap total aset) 
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dengan audit delay perusahaan.. Analisis solvabilitas difokuskan  terutama pada 

reaksi dalam neraca yang menunjukan kemampuan untuk melunasi utang lancar 

dan utang tidak lancar. Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini 

yang menjadi tolak ukur Solvabilitas diukur dengan total debt to total asset ratio 

(TDTA) yang membandingkan jumlah utang (baik jangka pendek ataupun jangka 

panjang) dengan jumlah aktiva (total asset). Perhitungan solvabilitas dengan rasio 

total debt to total asset (TDTA) sendiri di hitung dengan rumus berikut: 

                                
          

           
       

3.3.3.5 Opini / Jenis Pendapat Akuntan Publik 

Opini auditor merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor 

independen (akuntan publik) atas laporan keuangan perusahaan yang telah di 

audit. Pada penelitian ini opini yang diberikan oleh auditor akan diklasifikasikan 

dengan pendapat unqualified opinion dan pendapat selain unqualified opinion. 

Sampel yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

akan diberi kode dummy 1 dan untuk opini wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion) diberi kode dummy 0. 

3.4 Metode Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti 

hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. 

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                                  

Y = Audit Delay 
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β X1  = Ukuran perusahaan 

β X2  = Laba / rugi operasi 

β X3  = Tingkat profitabilitas 

β X4  = Solvabilitas 

β X5  = Opini / jenis pendapat akuntan publik 

ε  = Gangguan. 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh 

dari masing-masing variabel penelitian diperlukan statistik deskriptif. 

Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemiringan distribusi) dari suatu data (Ghozali, 2011). 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang 

diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. 

dan autokorelasi. Berikut adalah penjelasan uji asumsi klasik yang dilakukan. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik 

non parametric One Kolmogorov Smirnov. Jika angka probabilitas > 0,05 maka 

variabel terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas < 0,05  

maka variabel tidak terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, 2005 : 114). 

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
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 Untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi 

heterokedastisitas atau tidak, diperlukan uji heterokedastisitas yang bertujuan 

untuk mengetahui terjadinya varian tidak sama untuk variabel bebas yang 

berbeda. Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada 

/ tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan ketentuan : 

 a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi 

heterokedastisitas. 

 b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.4.2.3 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi diantara variabel 

bebas. Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Apabila nilai tolerance di atas 10 persen dan VIF di bawah 

10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi, maka dilakukan uji Durbin-Watson (DW). Model dikatakan bebas 

dari autokorelasi jika nilai dw lebih besar dari nilai du pada tabel. 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Ketepatan Perkiraan Model 

Menurut Ghozali (2011) ketepatan perkiraan model (Goodness of Fit) 

atau sering disebut Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 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. Bila terdapat nilai adjusted R
2
 bernilai 

negatif, maka nilai adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. 

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan 

Uji Signifikansi Simultan (uji statistik F) menguji ada tidaknya pengaruh 

secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Cara pengujian statistik F adalah sebagai berikut: 

a. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan 

nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu 
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sebesar 5 % maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan 

nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu 

sebesar 5 % maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Cara pengujian statistik t adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang 

diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang 

dipergunakan yaitu sebesar 10 % maka secara parsial variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang 

diperoleh dari pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang 

dipergunakan yaitu sebesar 10 %  maka secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 


