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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian di http://www.idx.co.id/. Objek penelitian ini adalah 

laporan keuangan dari sektor pertambangan dan sektor pertanian yang terdaftar di 

BEI periode 2016-2018. Alasan pemilihan objek tersebut adalah: 

1. Perusahaan pertambangan dan pertanian memberikan kontribusi yang cukup 

besar terhadap PDB Indonesia, khususnya tahun 2014-2017 memberikan 

kontribusi sebesar 11,06% untuk sektor pertambangan dan 13,41% untuk 

sektor pertanian (Gambar 1.1). Perusahaan pertambangan dan pertanian 

merupakan sustainable develompment di Indonesia, yang memberi dampak 

positif terhadap human capital development (Fitriana, 2016). Alasan lainnya, 

masih terbatasnya kajian pada perusahaan pertambangan dan pertanian pada 

penelitian terkait ketepatan waktu publikasi laporan keuangan (Lampiran B) 

2. Terdapat fenomena audit delay pada perusahaan pertambangandan pertanian 

(Tabel 1.2), bahkan 10 perusahaan yang mengalami suspensi di tahun 2018, 

tiga diantaranya perusahaan pertambangan yaitu PT Bara Jaya Internasional 

Tbk (APTK), PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), dan PT 

Cakra Mineral Tbk (CKRA). Suspensi yang dialami oleh ketiga perusahaan 

pertambangan lainnya merupakan perpanjangan suspensi (Akhir, 2018). 

a. Perusahaan yang melakukan audit delay pada akhirnya dapat menerima 

sanksi denda, teguran tertulis, peringatan tertulis, suspensi (larangan untuk 

http://www.idx.co.id/
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melakukan aktivitas perdagangan di BEI), dan delisting (pencabutan 

keanggotaan di BEI).  

b. Suspensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan bersangkutan maupun 

investor. Bagi perusahaan bersangkutan, suspensi menyebabkan perusahaan 

tidak dapat melakukan aktivitas perdagangan saham, bahkan perusahaan 

bersangkutan dapat di-delisting dari BEI. Kerugian yang dialami bagi 

perusahaan yang menerima suspensi atau di-delisting dari BEI antara lain 

(BEI, 2016): 

1) Kehilangan kesempatan memperoleh sumber pendanaan baru melalui 

hasil penjualan saham ke publik 

2) Menurunkan kepercayaan perbankan sehingga mempersulit akses ke 

perbankan 

3) Perusahaan sulit akses untuk masuk ke pasar uang melalui penerbian 

surat utang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini 

disebabkan investor lebih menyukai membeli surat utang yang 

diterbitkan oleh perusahaan dengan status Tbk (Terbuka). 

4) Menurunkan citra perusahaan 

5) Menurunkan nilai perusahaan 

Sementara bagi investor saham bersangkutan menimbulkan ketidakpastian 

untuk menjual saham atau investor mengalami kerugian. Hal tersebut akhirnya 

membuat reputasi perusahaan di mata investor menurun sehingga investor tidak 

mau membeli sahamnya kembali. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok subyek yang hendak digeneralisasikan oleh 

hasil penelitian (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI 2016-2018 

sebanyak 38 perusahaan (https://www.sahamok.com/) 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sugiyono, 2010). Sampel dalam 

penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian yang terdaftar di BEI 

tahun 2016-2018 

2. Laporan keuangan dapat diakses dari sumber data. 

3. Laporan keuangan memuat lengkap semua komponen data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

Tabel 3.1 

Rincian Data Pooled 

 

No. Deskripsi 2016 2017 2018 Total 

1 Perusahaan pertambangan dan 

pertanian yang terdaftar di BEI 

47 49 50 146 

2 Data tidak dapat diakses dan/atau data 

tidak lengkap   

(7) (9) (6) (14) 

 Data penelitian yang terkumpul  40 40 39 119 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2020) 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian 

diperoleh secara nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

https://www.sahamok.com/
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untuk dipilih menjadi sampel. Jenis nonprobability sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau 

data tangan ke dua, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (Sugiyono, 2010). Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa laporan keuangan dan laporan 

tahunan perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI periode 

2016-2018, yang diperoleh dari situs resmi BEI yaitu http://www.idx.co.id 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen yang 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2010). Hal ini 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang 

diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan 

perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data 

dari seluruh varibel yang akan dimasukkan dalam model penelitian yang dilihat 

http://www.idx.co.id/
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dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (Sugiyono, 

2010). 

 

3.5.2 Asumsi Klasik 

Asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis regresi linier 

berganda adalah (Ghozali, 2006): 

1. Normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian 

memiliki sebaran normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki data 

dengan sebaran normal. Metode yang digunakan untuk menguji hal ini adalah 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Sebaran data dinyatakan memiliki 

sebaran normal apabilaOne Sample Kolmogorov-Smirnov Test memiliki nilai p 

>0,05. 

2. Multikolinieritas, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah 

tidak ada korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Metode yang 

digunakan untuk mengetahui hal ini adalah dengan melihat nilai Varians 

Inflation Factor (VIF).Bila angka VIF < 10 berarti tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3. Autokorelasi, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Metode yang digunakan untuk mengetahui hal 
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ini adalah uji Durbin-Watson.Apabila nilai DW berada di antara du sampai 4-

du (du < DW < 4-du) maka data dinyatakan bebas autokorelasi. 

4. Heteroskedastisitas, bertujuan untuk mengetahui mengetahui ada atau tidak 

adanya kesamaan variansi dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah adanya kesamaan variansi dari residu satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Metode yang digunakan untuk menguji hal ini 

adalah uji Glejser, yaitu dengan meregresikan antara variabel independen 

dengan variabel residual absolute, dimana apabila nilai p>0,05 maka variabel 

bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi 

pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, 

baik secara parsial maupun simultan (Ghozali, 2006). Mengingat penelitian ini 

menggunakan enam variabel independen, maka persamaan regresinya sebagai 

berikut: 

Y = ß0+ ß1X1+ ß2X2+ ß3X3+ ß4X4+ ß5X5+ ß6X6+e 

Keterangan : 

Y = Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan 

ß0 = Konstanta 

ß1,…, ß6 = Koefisien arah regresi 

X1 = Ukuran perusahaan 

X2 =  Ukuran KAP 

X3 = Leverage 

X4 = Profitabilitas 

X5 = Auditor switching 
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X6 = SPI 

e = Variabel pengganggu 

Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung secara simultan. Model regresi fit apabila nilai p<0,05. 

Uji t 

Uji t ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung secara parsial. Hipotesis diterima apabila β≠0 dan nilai p<0,05. 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, jika R2 

= 0 maka tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, nilai yang mendekati 1 maka variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen, 

sedangkan jika R2 =1 maka suatu hubungan yang sempurna. Apabila variabel 

lebih dari 2 maka dapat menggunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi 

(Ghozali, 2006).  


