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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dipenelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, seperti yang dilakukan oleh penelitian Jogiyanto (2013). Metode 

purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. 

 Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2015-2017 

2. Perusahaan yang laporan keuangannya dinyatakan dalam rupiah 

3. Perusahaan dalam laporan keuangannya tidak melaporkan kerugian selama 

periode 2015-2017  

Alasan penelitian memilih sampel perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan 

manufaktur memiliki tingkat audit report lag yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

jenis lainnya. Hal ini disebabkan karena aset yang dimiliki perusahaan manufaktur 

tergolong besar dan kebanyakan berbentuk fisik seperti mesin dan peralatan.  Maka dari itu 

auditor membutuhkan banyak waktu untuk mengauditnya.  

Menurut Susianto (2017) bahwa perusahaan manufaktur memiliki audit report lag 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur dikarenakan 

perusahaan manufaktur memiliki risiko usaha yang terkait dengan kegiatan utama 

perusahaannya yaitu untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kegiatan utama 

ini perusahaan manufaktur akan memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku yang 

kemudian akan melalui proses pengolahan/pabrikan/perakitan untuk menjadikan barang 
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jadi atau barang yang siap dijual. Hal tersebut yang menyebabkan perusahaan manufaktur 

memiliki akun persediaan yang kompleks dan memerlukan pengendalian yang kuat 

sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses pengauditan. Maka 

sebab itu penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur. 

Dalam penelitian ini perusahaan yang mengalami kerugian tidak dimasukan dalam 

kriteria untuk menentukan sampel. Hal tersebut  dikarenakan penelitian ini mengukur 

tingkat besar kecilnya profit perusahaan . Sebab itu perusahaan yang profit akan masuk 

kriteria sampel. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

KRITERIA 2015 2016 2017 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

142 143 154 

Perusahaan yang laporan keuangannya tidak 

dinyatakan dalam rupiah 

28 28 29 

Perusahaan yang dalam laporan keuangannya 

melaporkan kerugian 

35 24 24 

Jumlah 79 91 101 

Jumlah sampel  271  

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini memakai data sekunder yang berbentuk laporan keuangan 

perusahaan dan tanggal laporan auditor independen. Metode yang dipakai untuk 

mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Data diperoleh dari sumber-sumber 

sebagai berikut. 

1. Mengakses web.idx.id dan www.idx.co.id 

2. Data laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2015-2017 diperoleh dari 

Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia (IDX) Kantor Perwakilan 

Semarang edisi 2015-2017.   

http://www.idx.co.id/
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit report lag. Audit report lag yaitu 

jumlah hari yang dihitung mulai dari tanggal penutupan tahun buku (tanggal neraca) per 31 

desember sampai dengan tanggal laporan audit suatu perusahaan. Menurut Indriyani & 

Supriyanti (2012) Audit Report Lag (ARL) adalah selisih waktu antara berakhirnya tahun 

fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit report lag diukur secara 

kuantitatif dalam jumlah hari. 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, 

solvabilitas, ukuran perusahaan, dan tenur audit. 

3.3.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam 

penelitian ini indikator yang dipakai adalah return on assets (ROA). Return on assets 

(ROA) dipilih karena merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan/laba dengan 

memanfaatkan total aset yang dimiliki. ROA dinilai dapat memberikan sumber informasi 

terbaik karena rasio ini memfokuskan perhatihannya pada perolehan laba yang maksimal 

serta berguna sebagai alat pengukur prestasi manajemen yang sensitive terhadap setiap 

keadaan keuangan perusahaan. 

Dalam penelitian Sastrawan & Lantrini (2016) pengukuran profitabilitas juga 

menggunakan rasio return on assets (ROA) dapat dihitung berdasarkan laba bersih setelah 

pajak dibagi dengan total aset. Rumus return on assets (ROA) : 
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3.3.2.2 Solvabilitas 

Solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, 

baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin besar hutang, maka 

semakin besar pula resiko yang akan dihadapi perusahaan. Indikator solvabilitas pada 

penelitian ini diukur menggunakan debt to total assets ratio (DAR). Alasan penulis 

menggunakan debt to total asset ratio (DAR) karena rasio ini memperlihatkan proporsi 

antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Dengan kata lain, 

rasio ini menggambarkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutangnya atau 

seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Dalam penelitian Sastrawan & Lantrini (2016) pengukuran solvabilitas juga 

menggunakan rasio debt to total assets ratio (DAR) dengan membandingkan jumlah total 

aset dengan jumlah utang (baik jangka panjang maupun jangka pendek). Rumus debt to 

total assets ratio (DAR): 

                                 
           

          
      

3.3.2.3 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menunjukan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dinilai 

berdasarkan beberapa cara, seperti total aset/aktiva, log size,dan nilai pasar saham. Dalam 

penelitian ini, proksi yang dipakai adalah total aset. Semakin besar jumlah aset perusahaan, 

maka semakin besar ukuran perusahaan. Total aset tersebut dapat dilihat dari jumlah aset 

yang dimiliki perusahaan klien yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan pada 

akhir periode yang telah diaudit. 

Ukuran perusahaan adalah tingkat sumber daya (aset) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Dimana perusahaan dikategorikan menjadi perusahaan besar dan perusahaan 

kecil. Variabel ini diukur dengan cara Logaritma Total Aset (Rachmawati, 2008). 

3.3.2.4 Tenur Audit 
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Menurut Lee et al., (2009), Kusumah & Manurung, (2016) dan Dewi, Sandiba Giwang 

Permata, (2014) Variabel tenur audit memiliki kemungkinan pengaruh negatif terhadap 

audit report lag.  

Perhitungan Tenur audit dalam penelitian ini dilakukan dengan Dummy seperti yang 

dilakukan pada penelitian Kusumah & Manurung (2016), KAP yang memiliki hubungan 

perikatan dengan klien apabila lebih atau sama dengan 6 tahun diberi nilai angka 1, 

sedangkan yang memiliki hubungan perikatan dengan kliennya kurang dari 6 tahun diberi 

angka 0. 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data yang dipakai sebagai pengujian untuk penelitian ini yaitu analisa 

pengujian statistik deskriptif, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Data yang telah lolos uji 

asumsi klasik akan dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda berupa uji koefisien 

determinasi, uji pengaruh simultan (F test), dan langkah terakhir melakukan uji parsial (t 

test) sebagai pengujian hipotesisnya. 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk melihat gambaran 

dari data penelitian yang dapat dilihat dari nilai maksimum, maksimum, mean (rata-rata), 

sum, range, varian dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum adalah nilai data 

terkecil dan terbesar dari seluruh data sampel dilihat dari masing-masing variabel yang 

akan diuji. Nilai mean adalah nilai rata-rata setiap variabel yang akan diuji. Sedangkan 

standar deviasi untuk melihat besar nilai penyimpangan masing-masing variabel. Dengan 

mengetahui data tersebut penelitian dapat memperoleh gambaran mengenai data penelitian 

atau pun sampel penelitian. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 
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Penggunaan regresi linear harus memenuhi beberapa asumsi di bawah ini (Ghozali, 

2011). 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Menurut Murniati et al (2013) pengujian normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi 

apakah data yang digunakan untuk menguji hipotesis, yang merupakan sampel dari 

populasi, menjadi data empirik yang memenuhi hakikat naturalistik atau menganut bahwa 

fenomena terjadi secara wajar dan berpola. Dengan kata lain pengujian normalitas 

bertujuan untuk melihat normal atau tidaknya sampel penelitian yang akan diuji.  

Dengan melakukan pengujian ini, kita dapat melihat apakah didalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Model regresi 

dikatakan baik jika memiliki distribusi data normal. Pengujian dilakukan dengan uji 

statistik deskriptif explore terhadap unstandardized residual hasil regresi. Data dikatakan 

normal jika nilai probabilitas signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 5%.  
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3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji heteroskedastisitas Setelah data penelitian 

dikatakan normal, pengujian ini berguna untuk melihat adanya keragaman variabel 

independen bervariasi pada data yang kita miliki. Jika varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat tetap atau memiliki keragaman yang sama, 

maka data disebut Homoskedastisitas. Sedangkan jika residual bervariasi atau memiliki 

keragaman residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dan error tidak bersifat 

konstan, maka data dikatakan Heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika data 

yang diuji tidak mengindikasi adanya Heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji 

Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai mutlak unstandardized residual hasil regresi 

dengan variabel independen yang dipakai dalam persamaan regresi. Data dapat dikatakan 

bebas dari Heteroskedastisitas jika probabilitas signifikansi koefisien regresi (β) dari 

masing-masing variabel independen lebih besar dari 5%. 

3.4.2.3. Uji Autokorelasi 

Pengujian selanjutnya adalah uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) 

dalam model regresi yang akan diuji. Menurut Murniati et al (2013) autokorelasi adalah 

korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel korelasi ini atara waktu atau 

individu. 

 Jika data yang berurutan sepanjang waktu mengindikasi adanya korelasi satu sama 

lain, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Sedangkan model regresi dapat dikatakan 

baik jika terbebas dari masalah autokorelasi. Pengujian akan dilakukan dengan 

membandingkan nilai Durbin-Watson hasil regresi dengan nilai dalam tabel Durbin-
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Watson. Data dikatakan bebas dari masalah autokorelasi jika nilai Durbin-Watson hasil 

regresi berada di antara du dan 4-du. 

3.4.2.4. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar 

variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika nilai korelasi 

antar variabel independen sama dengan nol, yang artinya tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen. Variabel dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas jika nilai 

tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10. 

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

a. Uji model Fit (F test) 

Uji F memperlihatkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan 

dalam model regresi sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji model fit (F test) dapat 

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F dari output hasil regresi dengan 

menggunakan SPSS pada significance level 0,05 (a=5%). Jika nilai signifikansi lebih besar 

dari a maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Sebaliknya, model 

regresi dikatakan fit dan layak uji jika nilai signifikansi berada di bawah significance level, 

yang artinya hipotesis diterima. 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menilai kelayakan (goodness-fit) dari 

suatu model regresi yang dapat dilihat dari nilai adjusted R
2
. Dengan pengujian Koefisien 

Determinasi (R
2
), kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan suatu model regresi 

dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nilai 

adjusted R
2
 yang kecil berarti kemampuan model regresi dalam menjelaskan pengaruh 
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variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. Model regresi 

dikatakan layak uji jika nilai adjusted R
2
 mendekati satu, yang menunjukan bahwa 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:177).  
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c. Uji Parsial (t test) 

Uji-t menunjukan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Uji parsial digunakan sebagai pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. Dengan melakukan uji parsial (t test), kita dapat tahu pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat diambil 

kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan nilai 

signifikansi 0,05 (a=5%). Hipotesis diterima jika nilai signifikannya berada di bawah 

significance level (a=5%), yang menunjukan bahwa variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi berada di atas 

significance level (a=5%) maka hipotesis ditolak karena secara parsial variabel independen 

tidak berpengaruh pada variabel dependen. 

3.4.4 Uji Regresi Linear Berganda 

Pengujian regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model persamaan regresi linear 

berganda yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Keterangan:  

             

                     

                       

                        

                    

                         

                   

          

  


