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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian peneliti     

(Butar-Butar, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go 

public di BEI tahun 2012-2016.Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu: 

1. Perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.  

2. Laporan tahunan dapat diakses.  

3. Terdapat data jumlah rapat komite audit. 

4. Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah. 

Tabel 3.1. Kriteria Sampel 

No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1. Perusahaan go public di BEI 444 462 487 506 526 2.425 

2. 
Laporan tahunan tidak dapat 

diakses 
(24) (16) (16) (22) (31) (109) 

3. 
Tidak ada data jumlah rapat 

komite audit 
(113) (96) (90) (75) (72) (446) 

4. 
Laporan keuangan yang tidak 

menggunakan mata uang rupiah 
(52) (63) (71) (77) (72) (335) 

 
Sampel penelitian 255 287 310 332 351 1.535 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data perusahaan go public 

di BEI tahun 2012-2016 diperoleh dari fact book 2012-2016 didownload dari 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/publikasi/factbook.aspx. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi 

dengan pencatatan data dari database laporan keuangan perpustakaan PIPM 

Semarang. 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Independen  

1. Keahlian komite audit 

Keahlian komite audit adalah anggota komite audit yang menguasai 

akuntansi dan keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi 

terhadap perubahan dan inovasi. Dalam penelitian ini keahlian komite 

audit diukur menggunakan persentase jumlah komite audit dengan 

keahlian finansial atau akuntansi terhadap jumlah total komite audit yang 

ada dalam susunan komite audit perusahaan sampel (Ika dan Ghazali, 

2012). 

2. Ukuran komite audit  

Komite audit merupakan salah satu komponen good corporate governance 

yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan 

mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses 

pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini ukuran komite audit diukur 

menggunakan jumlah komite audit dalam perusahaan sampel (Ika dan 

Ghazali, 2012). 
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3. Jumlah rapat komite audit 

Jumlah rapat komite audit adalah jumlah rapat yang diadakan komite audit 

dalam setahun. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang 

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 

menjelaskan bahwa: Pertama, Komite audit mengadakan rapat secara 

berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Kedua, rapat komite 

audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota. Ketiga, keputusan rapat komite audit diambil 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keempat, setiap rapat komite 

audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan 

pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota 

komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Dalam 

penelitian ini jumlah rapat komite audit diukur menggunakan jumlah rapat 

yang diadakan komite audit dalam setahun (Ika dan Ghazali, 2012). 

4. Independensi dewan komisaris  

Independensi dewan komisaris adalah dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan. Dengan adanya keberadaan dan peran dari dewan 

komisaris independen, diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat. 

Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris diukur menggunakan 

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total 

komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel 

(Tauringana et al., 2008). 
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5. Kualitas auditor  

Kualitas auditor adalah auditor yang dianggap bereputasi baik karena 

masuk dalam KAP Big-4 dan memiliki jumlah klien terbanyak yang 

mengindikasikan tingginya kepercayaan emiten terhadap jasa audit 

keempat KAP tersebut. Dalam penelitian ini kualitas auditor diukur dengan 

variabel dummy yaitu 1 jika sampel perusahaan yang diaudit oleh Big-4 

dan 0 jika sampel perusahaan yang tidak diaudit oleh Big-4. KAP yang 

termasuk dalam Big-4 adalah (Ika dan Ghazali, 2012): 

a. KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

b. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst and Young 

c. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche & Tohmatsu 

d. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse 

Coopers (http://www.apb-group.com/the-big-four/, 2017) 

 

3.4.2. Variabel Kontrol  

1. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah seberapa besar total aset yang dimiliki 

perusahaan. Perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibanding 

perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya karena 

perusahaan besar banyak disorot oleh masyarakat. Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma dari total aset 

(Tauringana et al., 2008).  
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2. Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan operasional 

yang dapat dicapai perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan rendah, 

maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena 

adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga waktu penerbitan laporan 

auditan lebih lama. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan laba 

bersih sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset (Tauringana et al., 

2008).  

3. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah seberapa besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 

Solvabiltas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Apabila solvabiltas perusahaan tinggi, maka resiko 

kerugian perusahaan tersbut akan bertambah. Untuk memperoleh 

keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka auditor akan 

meningkatkan kehati-hatiannya sehingga waktu penerbitan laporan auditan 

lebih lama. Solvabilitas dalam penelitian ini diukur dengan total hutang 

dibagi dengan total aset (Tauringana et al., 2008).  

4. Kompleksitas operasi 

Kompleksitas operasi ditinjau dari jumlah anak perusahaan mencerminkan 

bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak dalam setiap 

transaksi dan catatan yang menyertainya sehingga auditor memerlukan 

waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya. Dalam penelitian 

ini kompleksitas operasi diukur dengan variabel dummy yaitu 1 jika 
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memiliki anak perusahaan dan 0 jika tidak memiliki anak perusahaan 

(Rusmins dan Evan, 2017).  

 

3.4.3. Variabel Dependen  

 Variabel dependen penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham di pasar modal, 

otoritas peraturan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia telah mengeluarkan 

beberapa peraturan mengenai jangka waktu penyampaian informasi. Menurut 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: 

Kep-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau 

Perusahaan Publik mengatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang 

pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan 

tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 

berakhir.  

 Dalam penelitian ini ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dengan 

variabel dummy yaitu 1 jika laporan keuangan tahunan perusahaan diterima oleh 

Bursa Efek Indonesia kurang dari atau sama dengan 4 bulan; dan 0 jika selisih 

laporan keuangan tahunan perusahaan diterima oleh Bursa Efek Indonesia lebih 

dari 4 bulan (Ika dan Ghazali, 2012). 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Pengujian ini menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) 

karena variabel dependen berbentuk non-metrik atau kategori (dummy). Dalam 
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regresi logistik, asumsi multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi 

karena variabel independen merupakan campuran antara variabel kontinyu 

(metric) dan kategorial (non-metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan 

logistic regression karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel 

independennya. Jadi logistic regression umumnya dipakai jika asumsi 

multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi (Ghozali, 2015). 

 

3.5.1. Uji Model Fit: Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 Langkah pertama adalah menilai overall model fit model terhadap data. 

Beberapa test statistics diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai 

model fit adalah (Ghozali, 2015): 

H0: Model yang dihipotesakan fit dengan data 

Ha: Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data 

 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis 

nolbahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan 

antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics ≤ 0,05, maka H0 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 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistics > 

0,05, maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali, 2015). 



 

40 

 

3.5.2. Uji Model Fit: Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Selain menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, untuk 

melihat bahwa model model dapat digunakan untuk proses berikutnya dapat juga 

dilihat dari Omnibus Tests of Model Coefficients. Jika nilai signifikansi Omnibus 

Tests of Model Coefficients < 0,05, maka model signifikan atau model dapat 

digunakan untuk proses berikutnya (Ghozali, 2015). 

 

3.5.3. Uji Koefisien Determinasi: Nagelkerke’s R Square 

 Nagelkerke’s R Square nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1(satu). 

Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple 

regression, berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel independen (Ghozali, 2015). 

 

3.5.4. Classification Table 

 Tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah 

(incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen 

dalam penelitian ini tepat waktu (1) dan tidak tepat waktu (0). Sedangkan pada 

baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen tepat 

waktu (1) dan tidak tepat waktu (0). Pada model yang sempurna, maka semua 

kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%. Jika 

model logistic mempunyai homokedastisitas, maka prosentase yang benar 

(correct) akan sama untuk kedua baris (Ghozali, 2015). 
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3.5.5. Uji t  

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Ghozali, 2015).  

Ln 
p-1

p
= β0 + β1 KKA + β2 UKA + β3 JRKA + β4 IDK + β5 KA + β6 UP + β7 

PROF + β8 SOLV + β9 KO + e 

 

Keterangan: 

TIME =  Ketepatan waktu pelaporan keuangan; 1 jika tepat waktu dan 0 jika  

  tidak tepat waktu 

β0 =  Intersep 

β1-β9 =  Koefisien 

KKA =  Keahlian komite audit 

UKA = Ukuran komite audit 

JRKA =  Jumlah rapat komite audit 

IDK =  Independensi dewan komisaris 

KA =  Kualitas auditor 

UP =  Ukuran perusahaan 

PROF =  Profitabilitas 

SOLV = Solvabilitas 

KO = Kompleksitas operasi 

e =  Error 

 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah jika nilai sig/2 < 0,05 

dan koefisien > 0 maka H1-H5 diterima, dan sebaliknya. 

 


