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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan sekumpulan individu dari berbagai item yang ada 

dengan kualitas dan ciri-ciri yang lebih ditetapkan (Diastiningsih dan Tenaya, 

2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu semua laporan keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017. 

2. Laporan tahunan dapat diakses dari BEI dan website perusahaan. 

3. Perusahaan yang mengungkapkan fee audit pada laporan tahunan perusahaan. 

Variabel fee audit dilihat satu persatu pada laporan tahunan bagian auditor 

eksternal atau lembaga profesi penunjang pasar modal. 

4. Memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember. Perusahaan yang memiliki 

tahun buku 31 Januari adalah Hexindo Adiperkasa Tbk, PT Ateliers Mecaniques 

D'Indonesie Tbk, Centex Tbk dan PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode 2013 – 2017  

467 502 509 525 562 2565 

Laporan tahunan tidak dapat 

diakses dari BEI dan website 

perusahaan  

(19) (16) (17) (17) (10) (79) 

- Fee Audit dilihat satu persatu 

pada laporan tahunan bagian 

auditor eksternal atau lembaga 

profesi penunjang pasar modal. 

(266) (367) (363) (360) (395) (1751) 

Perusahaan yang tahun 

bukunya tidak berakhir 31 

Desember 

(1) (1) (3) (4) (3) (12) 

Total Sampel 181 118 126 144 154 723 

Outlier      (507) 

Total Sampel yang diolah      215 

Sumber : data sekunder yang diolah (2020) 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

pihak perantara atau data sudah ada sehingga peneliti tinggal mengumpulkannya. 

Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2017. Sumber data yaitu website BEI (www.idx.co.id). 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

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

lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan.  Audit 

http://www.idx.co.id/
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report lag merupakan jumlah hari yang dihitung mulai tanggal tutup buku 

perusahaan (31 Desember) sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit. 

Perbedaan waktu antara tahun tutup buku dengan tanggal ditandatanganinya 

laporan audit mengindikasikan waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh 

auditor. Pengukuran variabel audit report lag sesuai dengan penelitian Kusumah 

dan Manurung yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu secara kuantitatif jumlah hari 

antara tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan.  

 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit 

tenure, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen dan fee audit. 

3.3.2.1. Audit Tenure 

Audit tenure merupakan lamanya perikatan sebuah perusahaan menjadi 

klien kantor akuntan publik. Audit tenure diukur dengan menghitung jumlah tahun 

dimana KAP yang sama telah melakukan perikatan audit terhadap auditee 

(Roynaldo dan Nuritomo, 2017). Tahun pertama dimulai dengan angka 1  dan 

ditambah dengan 1 untuk tahun berikutnya. Perhitungan jumlah tenure dilakukan 

dimulai dari tahun 2013 dan terus ditelusuri pada tahun berikutnya sampai pada 

tahun 2017. 

  

 

Audit Report Lag = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Tutup Buku 
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3.3.2.2. Ukuran Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan 

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 

tiga orang, termasuk satu orang sebagai ketua komite audit. Variabel ini diukur dari 

jumlah anggota Komite Audit yang ada dalam satu perusahaan (Wijaya, 2012). 

 

3.3.2.3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi lain. Kepemilikan institusional diukur dengan 

presentase saham yang dimiliki institusi lain yang dirumuskan dengan jumlah 

saham institusional dibagi dengan total saham yang beredar (Darmawati dan Noor, 

2018).  

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100% 

 

3.3.2.4. Dewan Komisaris Independen 

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris dari 

luar perusahaandan tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Variabel ini 

diukur dengan cara menghitung proporsi jumlah dewan komisaris independen 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Faishal dan 

Hadiprajitno, 2015). 

𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =  
Σ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

Σ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 𝑥 100% 
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3.3.2.5. Fee Audit 

Fee audit merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

auditor atas jasa audit yang telah diberikan. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan logaritma natural dari data atas profesional fees (Sofiana dkk, 2018). 

 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dimasukkan ke dalam penelitian 

untuk mengendalikan atau menghilangkan pengaruh tertentu pada model penelitian 

(Murniati, 2013). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah solvabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kompleksitas perusahaan. 

3.3.3.1. Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

hutangnya (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang) 

menggunakan seluruh aset yang dimilikinya (Setyaningrum, 2012). Variabel ini 

diproksikan melalui Debt to Asset Ratio(DAR) yang diukur dari total kewajiban 

dibagi dengan total aset (Nugroho, 2018).  

𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

 

 

 

 

Fee Audit  = Ln Fee Audit 
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3.3.3.2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya total aset yang dimiliki sebuah 

perusahaan (Aryandra dan Mauliza, 2018). Ukuran perusahaan diukur 

menggunakan natural log total aset akhir tahun (Hariza dkk, 2015). 

 

 

3.3.3.3. Kompleksitas Perusahaan  

Tingkat kompleksitas perusahaan merupakan tingkat besar kecilnya 

operasi sebuah perusahaan dalam kepemilikan anak perusahaan tersebut. Variabel 

kompleksitas perusahaan diukur menggunakan variabel dummy dimana kategori 1 

untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan 0 untuk perusahaan yang 

tidak memiliki anak perusahaan (Hariani dan Darsono, 2014). 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa pengujian 

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

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, danuji multikolinearitas. Data yang lolos uji 

asumsi klasik akan dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda berupa uji 

koefisiendeterminasi, uji pengaruh simultan (F test), dan langkah terakhir 

melakukan uji parsial (t test) sebagai pengujian hipotesisnya. 

 

 

 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 
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3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dari data penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, 

mean (rata-rata), dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum merupakan 

nilai terkecil dan terbesar dari seluruh sampel dari masing-masing variabel yang 

diuji. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari variabel yang akan diuji. Standar 

deviasi digunakan untuk melihat besar nilai penyimpangan dari semua variabel 

yang diuji. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Audit 

Tenure, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris 

Independen, Fee Audit, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompleksitas 

Perusahaan.  

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji apakah apakah data yang telah didapat sesuai dengan alat uji 

regresi, maka peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Beberapa uji 

asumsi klasik yang digunakan : 

1. Uji Normalitas 

Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang 

berbentuk simetris (Murniati, 2013). Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pegujian Kolmogorov-

Smirnov terhadap masing-masing variabel. 

 

 



33 
 

 
 

2. Uji Heteroskedasitas 

Pengujian ini digunakan untuk menguji adanya ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model 

regresi dikatakan baik jika data yang diuji tidak mengindikasikan adanya 

heteroskkedasitas (Susianto, 2017). Interpretasi dari uji ini adalah probabilitas < 

0,05 maka mengandung heterokedasitas.  

3. Uji Multikolinearitas 

Multikoleniaritas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda 

dan membandingkan dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji 

multikoleniaritas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai 

patokan VIF (Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antar variabel 

bebas (Murniati, 2013).  Kriteria yang digunakan adalah : 

a. Jika nilai VIF di sekitas angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 1, maka 

dikatakan tidak terdapat masalah multikoleniaritas dalam model regresi. 

b. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5, maka tidak 

terdapat masalah multikoleniaritas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Run test digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi pada penelitian ini, bila hasil output SPSS menunjukkan 

probabilitas signifikansi < 0.05, berarti H0 ditolak yang berarti terjadi 

autokorelasi (Murniati, 2013). 
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3.4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini menggunakan pengujian regresi berganda karena pengujian 

ini menggunakan lebih dari satu variabel penjelas (variabel independen). 

1. Uji Fit Model 

Uji Fit Model digunakan untuk mengetahui apakah model yang sudah dibuat 

tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen. Uji dilakukan 

sebelum uji hipotesis tujuannya supaya model regresi fit, sehingga bisa dipakai 

untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya dapat menjelaskan 

hal-hal yang sedang diteliti. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

a. Apabila Sig. F < 0,05 maka model regresi tersebut dikatakan fit. 

b. Apabila Sig. F > 0,05 maka model regresi tersebut dikatakan tidak fit. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam 

menjelaskan variabel independen. Nilai R2 akan berada diantara 0 dan 1. Nilai 

yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Jika R2 = 1 maka hubungan antar variabel adalah 

sempurna. Variabel independen lebih dari 2 dianjurkan untuk menggunakan 

adjusted R2. 

3. Uji t 

Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 
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membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikan (α = 0,05). Persamaan 

regresi dalam penelitian ini yaitu : 

AUDLAG = α + β1TENURE + β2KOMIT + β3INST + β4COMINDEP + β5FEE 

+ β6SOLV + β7SIZE + β8KOMP + e 

Keterangan : 

AUDLAG = audit report lag 

α = konstanta 

β   = koefisien regresi 

TENURE = audit tenure 

KOMIT = ukuran komite audit 

INST = kepemilikan institusional 

COMINDEP = dewan komisaris independen 

FEE = fee audit 

SOLV = solvabilitas 

SIZE = ukuran perusahaan  

KOMP = kompleksitas perusahaan 

e  = error  

 

Kriteria penerimaan dan penolakan untuk hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, 

hipotesis 4, dan hipotesis 5: 

a. Apabila sig/2< 0,05 dan koefisien β bernilai negatif maka hipotesis 

diterima. Audit Tenure, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, 
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Dewan Komisaris Independen dan Fee Audit berpengaruh negatif terhadap 

Audit Report Lag. 

b. Apabila sig/2> 0,05 dan atau koefisien β bernilai positif maka hipotesis 

ditolak. Audit Tenure, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris Independen dan Fee Audit berpengaruh positif terhadap 

Audit Report Lag. 

 

Kriteria penerimaan dan penolakan untuk variabel kontrol yaitu : 

a. Apabila p-value < 0,05 maka hipotesis diterima. Solvabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Kompleksitas Perusahaan berpengaruh terhadap Audit 

Report Lag. 

b. Apabila p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak. Solvabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Kompleksitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

Audit Report Lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


