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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Yang akan menjadi populasi merupakan entitas yang terlisting 

di pasar modal indonesia yang terlambat mempublikasikan laporan 

keuangan tahunan periode 2013 – 2017.  

3.1.2. Sampel 

Pemilihan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria akan 

menjadi penentu sampel yang digunakan. Kriteria tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan yang mempublikasi annual report pada 

periode 2013-2017 dan menyediakan akses terhadap 

laporan tahunan tersebut. 

2. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dan asing. 

3. Perusahaan mengalami keterlambatan publikasi laporan 

keuangan dikarenakan audit report lag. 

4. Laporan tahunan perusahaan menyediakan data-data 

lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian 

ini. 
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Berikut tabel kriteria pemilihan sample yang diolah : 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1.1. Jenis Data 

Data yang diolah berupa data sekunder. 

3.2.1.2. Sumber Data 

Data berasal dari laporan tahunan entitas terlisting di 

pasar modal indonesia pada periode 2013-2017. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode dalam mengumpulkan data yaitu dokumentasi. Metode 

tersebut menghasilkan data dokumenter. Data dokumenter sendiri 

merupakan data ringkasan kejadian masa lampau yang tercantum dalam 

sebuah arsip atau laporan (J. Hartono, 2014). 

 

Tabel 3.1 Tabel Kriteria Sample 
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3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

3.3.1.1. Audit Report Lag 

Audit Report Lag merupakan keterlambatan auditor 

dalam menyelesaikan proses auditnya. Audit report lag dapat 

diukur berdasarkan selisih waktu dari tanggal laporan keuangan 

dengan tanggal laporan audit. Pada penelitian ini, audit report 

lag akan diukur dengan cara yang sama, yaitu selisih tanggal 

laporan keuangan dengan tanggal laporan audit. 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat keberhasilan sebuah 

perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan tujuan 

memperoleh laba. Tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan 

dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Penelitian ini 

akan menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu rasio 

Return On Asset (ROA) untuk menghitung tingkat profitabilitas. 

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur 

pengembalian hasil atas aset yang dihitung dengan perbandingan 

antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva (Dura, 

2017). Apabila hasil dari penghitungan ROA semakin tinggi, 

maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat 
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profitabilitas yang semakin baik. Berikut rumus dalam 

menghitung rasio Return On Asset, 

 

3.3.2.2. Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Penelitian ini 

akan memakai rasio debt to total asset untuk mengetahui 

solvabilitas. Rasio tersebut adalah rasio yang membandingkan 

antara jumlah hutang dengan jumlah aset atau aktiva (Sastrawan 

& Latrini, 2016). Hasil dari penghitungan rasio debt to total 

asset menunjukkan tingkat solvabilitas dari sebuah perusahaan. 

Apabila hasil penghitungan rasio debt to total asset semakin 

tinggi, maka justru menunjukkan solvabilitas yang semakin 

buruk. Berikut rumus untuk menghitung rasio debt to total asset, 

 

3.3.2.3. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menjadi indikator dari 

pengalaman perusahaan dalam beroperasional. Selain itu juga 

akan menjadi indikator dari  kompleksitas masalah yang 

mungkin akan dihadapi perusahaan. Umur perusahaan dalam 

penelitian ini akan diukur berdasarkan berapa lama perusahaan 
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sampel terdaftar di pasar modal indonesia (Togasima & 

Christiawan, 2014). Apabila umur dari sebuah perusahaan 

semakin tua, maka berarti perusahaan memiliki operasional 

yang semakin kompleks dan proses audit yang semakin lama.  

3.3.2.4. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen merupakan  jumlah 

anggota dewan komisaris yang sebelumnya tidak memiliki 

ikatan apapun dengan perusahaan. Anggota yang independen 

dalam dewan komisaris perusahaan akan membantu 

menjalankan peran dari dewan komisaris secara optimal 

(Kusumah & Daniel T.H Manurung, 2017). Penelitian ini akan 

mengukur variabel dewan komisaris independen dengan melihat 

jumlah anggota dewan komisaris yang independen. 

3.3.2.5. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris merupakan indikator 

seberapa banyak anggota dari sebuah dewan komisaris. Menurut 

Setiawan & Nahumury (2014), ukuran dewan komisaris dilihat 

berdasarkan jumlah dari anggota dalam dewan komisaris. 

Penelitian ini juga akan mengukur variabel ukuran dewan 

komisaris berdasarkan jumlah keseluruhan anggota dalam 

dewan komisaris perusahaan dengan menggunakan acuan 

jumlah anggota yang ideal sesuai peraturan yaitu 2-8 anggota. 

Dengan membandingkan jumlah dewan komisaris dalam sebuah 
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perusahaan dengan acuan jumlah anggota yang ideal tersebut, 

maka peneliti dapat mengetahui efektivitas dewan komisaris 

berdasarkan ukurannya. 

3.3.2.6. Kepemilikan Saham Institusional 

Kepemilikan saham merupakan ukuran kepemilikan 

oleh suatu pihak terhadap keseluruhan kepemilikan saham 

(Danang Tri Atmojo, 2017). Peneliti mengukur kepemilikan 

saham institusional berdasarkan jumlah dari kepemilikan saham 

oleh institusi. Dan dari jumlah tersebut akan dibandingkan 

dengan jumlah pemilik saham lain sehingga diketahui persentase 

kepemilikannya. 

3.3.2.7. Kompetensi Komite Audit 

Kompetensi komite audit merupakan indikator 

kemampuan dari komite audit berdasarkan latar belakang 

pendidikan anggota komite audit. Peneliti mengukur kompetensi 

komite audit dengan melihat jumlah anggota komite audit yang 

memiliki latar belakang pendidikan keuangan ataupun 

akuntansi. 
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3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif akan menjadi alat ukur untuk mengetahui 

mengenai gambaran pada variabel. Gambaran tersebut akan berupa hal – hal 

seperti, rata-rata dan standar deviasi, (Murniati et al., 2013). 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik berfungsi menilai ketepatan model (Murniati 

et al., 2013). Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi : 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah 

diantara variabel independen terdapat korelasi. Multikolinieritas 

tidak terjadi ketika sebuah model mempunyai nilai Tolerance di 

bawah 1 (< 1) dan variance inflation factor (VIF) ≤ 10 (Murniati 

et al., 2013). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan variance pada residual dalam model regresi. 

Model regresi dikategorikan heteroskedastisitas apabila hasil 

pengujian variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu jika memiliki nilai signifikan 

diatas 0,05 (Murniati et al., 2013). 
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi menguji normalitas distribusi 

data variabel. Distribusi data berarti normal apabila nilai dari uji 

statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) memiliki 

nilai > 0,05 (Murniati et al., 2013). 

4. Uji Autokolerasi 

Uji Autokorelasi berfungsi menguji apakah terdapat 

korelasi data pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. 

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) 

(Murniati et al., 2013). 

3.4.3. Uji Hipotesis 

Berikut model analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis  

ARL = α + β1PF + β2SV + β3UP +  β4DKI + β5UDK + β6KS + 

β7KKA + e 

Keterangan : 

ARL = Audit Report Lag 

α  = Konstanta 

β1-7  = Koefisien Regresi 

PF  = Profitabilitas 

SV  = Solvabilitas 

UP  = Umur Perusahaan 

DKI  = Dewan Komisaris Independen 

UDK = Ukuran Dewan Komisaris 
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KS  = Kepemilikan Saham 

KKA = Kompetensi Komite Audit 

e  = Error 

 

3.5. Kriteria Penerimaan Hipotesis 

Hipotesis akan diterima apabila tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 dan 

arah dari hasil pengujian sesuai dengan hipotesis (Murniati et al., 2013). Apabila 

positif arah hasil pengujian positif pula dan apabila negatif arah hasil pengujian 

juga menunjukkan negatif pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


