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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan entitas 

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014– 2017. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Entitas BUMN yang secara konsisten terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2014 sampai 2017. 

2) Entitas BUMN yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan 

tahunan (annual report) lengkap yang telah di audit dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember periode tahun 2014 sampai 2017. 

3) Entitas BUMN yang bukan termasuk dalam industri keuangan. 

4) Entitas tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2017. 

5) Laporan keuangan yang menggunakan mata uang Rupiah. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu berupa data laporan keuangan tahunan entitas BUMN yang terdaftar di 

BEI selama tahun 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) dan 

variabel bebas (independen). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah audit report lag. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

variabel profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas ukuran 

KAP, dan karakteristik komite audit yang diproksikan dengan audit 

committee independence, audit committee meeting, audit committee 

size, audit committee expertise. 

 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

audit report lag yang diukur menggunakan jumlah hari. Audit report 

lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dilihat dari tanggal 

penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. 

Audit report lag = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan 

Misal perhitungan ARL untuk PT. KAEF 2014: 

Audit report lag = 02/20/2015 – 12/31/2014 

ARL     = 51 hari 
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3.3.3 Variabel Independen 

3.3.3.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan entitas dalam 

memperoleh keuntungan atau laba selama peridoe tertentu 

(Horne & John M. Wachowicz, 2016). Dalam penelitian ini 

rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan analisis Return 

on Asset (ROA) dengan rumus sebagai berikut :  

ROA = 
           

            
 X 100% 

  Misal perhitungan ROA untuk PT. KAEF 2014: 

ROA = 
            

             
 X 100% 

      ROA = 0.085580803 atau 8.5% 

 

3.3.3.2 Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan kemampuan entitas dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang (Horne & John M. 

Wachowicz, 2016). Untuk menghitung rasio utang yang dimiliki 

entitas dapat dianalisa menggunakan rasio Debt to Total Asset 

Ratio (DTA), Debt to Total Equity Ratio (DTE), dan Tangible 

Assets Debt Coverage. Namun dalam penelitian ini rasio 
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solvabilitas dihitung dengan menggunakan analisis Debt to Total 

Asset Ratio (DTA) dengan rumus sebagai berikut : 

Debt to Total Asset  (DTA) = 
           

           
 

Misal perhitungan DTA untuk PT. KAEF 2014: 

Debt to Total Asset  (DTA) = 
             

             
 

Debt to Total Asset  (DTA) =0.428740353 

 

3.3.3.3 Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan entitas untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek (Horne & John M. 

Wachowicz, 2016). Rasio likuiditas diukur menggunakan 

beberapa analisa yaitu, Current Ratio, Quick Ratio (Acid Test 

Ratio), dan Cash Ratio. Namun dalam penelitian ini rasio 

likuditis diukur dengan menggunakan analisa Current Ratio 

dengan rumus sebagi berikut :  

Current Ratio (CR) =
             

                   
 

Misal perhitungan CR untuk PT. KAEF 2014: 

Current Ratio (CR) =
             

            
 

Current Ratio (CR) = 2.386994589 
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3.3.3.4 Ukuran Perusahaan 

            Ukuran perusahaanmerupakan gambaran besar 

kecilnya entitas yang ditentukan berdasarkan sebuah ukuran 

yang dapat dinilai (Wiratmaja, 2014). Besar kecilnya ukuran 

entitas diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki entitas. 

    SIZE = LN (Total Asset) 

 Misal perhitungan SIZE untuk PT. KAEF 2014: 

   SIZE = LN (3012778637568) 

   SIZE = 28.73 

 

3.3.3.5 Ukuran KAP 

Ukuran KAP adalah pembedaan KAP berdasarkan 

jumlah klien dan jumlah anggota/rekan yang dimiliki oleh suatu 

KAP yang mengaudit suatu entitas sampel (Siwy, 2012). Dalam 

penelitian ini ukuran KAP dibedakan menjadi dua kategori yaitu 

KAP big four dan KAP non big four. Adapun kategori Kantor 

Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP big four di 

Indonesia yaitu Tambunan (2014) : 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang berafiliasi dengan 

KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan. 
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2. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan 

KAP Hans Tuanakota & Mustofa. 

3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP 

Prasetio, Drs. Sarwoko & Sanjaja. 

4. KAP KPMG (Klyneld Peat Marwick Geordeler), yang 

bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta & Widjaja. 

Ukuran KAP audit (AUD) dihitung dengan menggunakan 

variabel dummy yaitu :  

a) Jika entitas menggunakan jasa KAP Big Four  maka diberi 

kode 1. 

b) Jika entitasxmenggunakan jasa KAP non-Big Four maka 

diberi kode 0. 

 

3.3.3.6 Audit Committee Expertise 

Sesuai peraturan Bapepam tentang komite audit bahwa 

entitas wajib memiliki setidaknya 3 (tiga) orang anggota komite 

audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang 

bertindak sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota 

lainya harus pihak independen yang salah satunya harus 

mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan (financial 

expertise). Komite audit yang terdiri dari dari paling tidak satu 

anggota yang memiliki keahlian di bidang financial akan lebih 
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efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material 

(OJK, 2012) 

Variabel ini diukur dari proporsi anggota Komite Audit 

yang kompeten dengan jumlah anggota Komite Audit. Data 

untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat 

pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta 

Direktori Pasar Modal Indonesia.  

       
                                                    

                  
        

Misal perhitungan COMP untuk PT. KAEF 2014: 

      
 

 
        

      100% atau 1.00 

 

3.3.3.7 Audit Committee Independence 

Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan 

keadaan dimana para anggota dari komite audit harus diakui 

sebagai pihak independen (Anggarini, 2010). Anggota komite 

audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada entitas tercatat. 

Selain itu, para anggota komite audit juga tidak memiliki suatu 

kepentingan tertentu terhadap entitas tercatat atau direksi atau 

komisaris entitas tercatat serta harus bebas dari keadaan yang 

menyebabkan pihak lain meragukan sifat independensinya. 
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Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal 

dari luar Emiten dengan jumlah anggota Komite Audit (INDP). 

INDP  = 
                      

                           
        

Misal perhitungan INDP untuk PT. KAEF 2014: 

INDP  = 
 

 
        

INDP  = 67% atau 0.67 

 

3.3.3.8 Audit Committtee Meeting 

Komite audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan 

dalam Pedoman Komite Audit oleh Bapepam menyebutkan 

bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal 

sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun untuk mendiskusikan 

pelaporan keuangan dengan auditor eksternal (Wijaya, 2012). 

Variabel ini diukur dari berapa kali komite audit melakukan 

rapat dalam satu tahun. Data untuk variabel ini diperoleh dari 

laporan tahunan serta surat pengangkatan komisaris independen 

dan Komite Audit serta Direktori Pasar Modal Indonesia.  

                                                  

Misal perhitungan MEET untuk PT. KAEF 2014: 
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3.3.3.9 Audit Committee Size 

Berdasarkan Surat Edaran dari direksi PT.Bursa Efek 

Indonesia No.SE008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 

serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut Bapepam 

perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa   anggota 

komite audit sekurang-kurangnya 3(tiga) orang, termasuk ketua 

komite audit (Wijaya, 2012). Variabel ini diukur dari jumlah 

anggota Komite Audit yang ada dalam satu entitas. Data untuk 

variabel ini diperoleh dari laporan tahunan serta surat 

pengangkatan komisaris independen dan Komite Audit serta 

Direktori Pasar Modal Indonesia.  

   COMSIZE= Jumlah Anggota Komite Audit 

   Misal perhitungan COMSIZE untuk PT. KAEF 2014: 

  COMSIZE= 3 orang 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu statistik yang berhubungan dengan 

penyajian data yang informatif agar pengguna data mudah untuk 

mengolahnya. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau 
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deskripsi suatu yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, dan minimum (Subagyo & Djarwanto, 2011). 

Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen 

berupa audit report lag, serta variabel independen berupa 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran entitas ukuran KAP, dan 

karakteristik komite audit yang diproksikan dengan audit committee 

independence, audit committee meeting, audit committee size, audit 

committee expertise. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan penelitian terhadap model analisis regresi 

harus dipenuhi asumsi-asumsi yang mendasari model regresi. 

Penelitian dengan menggunakan model regresi membutuhkan 

beberapa pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan 

untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-

benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas 

dan autokeralasi. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

apakah variabel dependen dan variabel independen yang 

terdapat dalam model regresi memiliki distribusi normal atau 
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tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan 

kolmogorov-smirnov (Subagyo & Djarwanto, 2011). Dasar 

pengambilan keputusan adalah melihat angka signifikansi, 

dengan ketentuan : 

a) Jika angka signifikansi (sig) ≥ 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 

b) Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen (Subagyo & Djarwanto, 2011). Model regresi yang 

baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji 

multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

variance inflation factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan 

dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, berarti tidak 

terjadi multikolinieritas. 

b. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, berarti terjadi 

multikolinieritas. 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 
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pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. 

Dalam penelitian ini digunakan uji Run Test untuk menentukan 

uji autokorelasi. Run test sebagai bagian dari statistika 

nonparametik dapat pula digunakan untuk menguji apakah 

antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Run test digunakan 

untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau 

tidak (sistematis). Ada atau tidaknya korelasi ditentukan dari 

signisfikansi koefisien parameter residual. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

c) Jika angka signifikansi (sig)> 0,05 maka tidak dapat gejala 

autokorelasi 

d) Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka terdapat gejala 

autokorelasi 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model 

regeresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dapat 

disebut homoskedastisitas dan yang berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas 

(Sujarweni, 2016: 232). Dalam mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik 



57 
 

 

 

plot, antara lain prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Dasar pengambil keputusan adalah 

sebagai berikut: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titi-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.4.3 Formulasi Hipotesis 

Regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, dan menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011: 82). 

Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari anlisis 

regresi linear sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel 

independen Widarjono (2015:253). Model regresi dirumuskan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

AUD LAG = β0 + β1ROA + β2DTA + β3CR +  β4SIZE + β5AUD + 

β6COMP + β7INDP + β8MEET + β9COMSIZE + e 
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Keterangan : 

β0   = Konstanta 

β1, 2, 3, 4, 5, = Koefisien regresi masing-masing variabel 

6, 7,8,9 

AUD LAG =  audit report lag 

ROA   = Profitabilitas 

DTA   = Solvabilitas 

CR   = Likuiditas 

SIZE   = Ukuran KAP 

AUD   = Ukuran entitas 

COMP  = Kompetensi Komite Audit 

INDP   = Independensi Komite Audit 

MEET   = Rapat Komite Audit 

COMSIZE  = Ukuran Komite Audit 

 e     = error 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap audit report lag: 

H01: H01  ≥ 0, profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag 

Ha1: Ha1 <  0, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report 

lag 

Pengaruh Solvabilitas  terhadap audit report lag: 
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H02: H02  ≥  0, solvabilitas  tidak berpengaruh positif terhadap audit 

report lag 

Ha2: Ha2 < 0, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag 

Pengaruh Likuiditas terhadap audit report lag: 

H03: H03  ≤ 0, likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag 

Ha3: Ha3 > 0, likuiditas berpengaruh negatif terhadap audit report lag 

Pengaruh Ukuran entitas  terhadap audit report lag: 

H04: H04  ≥ 0, ukuran entitas tidak berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag 

Ha4: Ha4 < 0, ukuran entitas berpengaruh negatif  terhadap audit report 

lag 

Pengaruh Ukuran KAP  terhadap audit report lag: 

H05: H05  ≥  0, Ukuran KAP tidak berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag 

Ha5: Ha5 < 0, Ukuran KAP berpengaruh negatif  terhadap audit report 

lag 

Pengaruh Audit Committee Expertise terhadap audit report lag: 

H06: H06  ≥  0, audit committee expertise tidak berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag 

Ha6: Ha6 < 0, audit committee expertise  berpengaruh negatif  terhadap 

audit report lag 
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Pengaruh Audit Committee Independence terhadap audit report 

lag: 

H07: H07 ≥ 0, audit committee independence tidak berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag 

Ha7: Ha7 < 0, audit committee independence berpengaruh negatif  

terhadap audit report lag 

Pengaruh Audit Committee Meeting terhadap audit report lag: 

H08: H08  ≥ 0, audit committee meeting tidak berpengaruh negatif 

terhadap audit report lag 

Ha8: Ha8 < 0, audit committee meeting berpengaruh negatif  terhadap 

audit report lag 

Pengaruh Audit Committee Size terhadap audit report lag: 

H09: H09 ≥ 0, audit committee size tidak berpengaruh negatif terhadap 

audit report lag 

Ha9: Ha9 < 0, audit committee size berpengaruh negatif  terhadap audit 

report lag 

 

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa 

persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 

dan 1 (0<R
2
<1). Semakin tinggi R

2 
suatu regresi atau semakin 

mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal ini 
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berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen. 

 

3.4.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan fit. Uji F dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 

dengan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5% ) jika nilai probabilitas lebih 

besar dari α berarti model regresi tidak fit. Jika nilai probabilitas lebih 

dari α maka nilai regresi fit. 

 

3.4.6 Uji Statistik t 

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Sujarweni, 2016: 167) 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 5%. 

Kriteria dari uji t adalah sebagai berikut: 

a. H0 ditolak jika angka signifikansi < dari α 5%, dan arah koefisien 

regresi sebagaimana hipotesis. 

b. H0 diterima jika angka signifikansi > dari α 5%. 


