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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Menurut Susianto (2017)  populasi merupakan kumpulan individu dari 

suatu item yang berdasarkan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. 

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah semua perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode ini 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi didasari pada kriteria 

tertentu. 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode 2015 

sampai 2019. 

2. Memiliki tahun buku yang berakhir pada 31 Desember. 

3. Laporan keuangan yang dipublikasi memiliki data yang lengkap untuk 

digunakan dalam proyeksi setiap variabel dalam penelitian.  

Data - data yang tidak lengkapi ini contohnya seperti tidak adanya 

tanggal publikasi laporan keuangan, tidak mencantumkan nama auditor 

atau tidak menyampaikan laporan audit. 

Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel 

NO Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 € 
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1. Perusahaan 

yang secara 

konsisten 

tercatat di 

BEI selama 

periode 

2015 sampai 

2019. 

500 511 533 607 640 2.791 

2. Memiliki 

tahun buku 

yang tidak 

berakhir 

pada 31 

Desember 

 (19) (12)   (13)  (15)  (20) (79)  

3. Data tidak 

lengkap 

terkait : 

a. Tanggal 

laporan 

audit 

tidak 

dicantu

(30)  (29)  (21)  (39)  (38)  (159) 
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mkan 

atau 

tidak 

dapat 

terbaca. 

 

  Total 

sampel 

           2.553 

 

3.2.Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian terhadap 

fakta-fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi dan pengalaman 

(Indriantoro dan Supomo, 2013 dalam Andika, 2015). Dalam penelitian ini 

fakta empiris didapat dari data sekunder perusahan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2015-2019. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk laporan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Data didapat dari annual 

report perusahaan yang diakses dari www.idx.co.id dan website perusahan 

yang bersangkutan. 

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

3.3.1. Variabel dependen  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit report 

lag.  Audit report lag adalah jumlah hari yang dihitung sejak tanggal penutupan 

tahun buku (tanggal neraca) sampai pada tanggal laporan audit suatu perusahaan. 

Menurut Susianto (2017) audit report lag merupakan lamanya waktu yang 

dibutuhkan oleh auditor  agar dapat menyelesaikan proses auditnya hingga 

laporan audit tersebut dipublikasikan, dihitung berdasarkan jumlah hari 

semenjak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal 

ditandatangani laporan audit. Menurut penelitian (Artaningrum et al., 2017) 

rumus yang digunakan: 

Audit report lag = tanggal laporan audit – tanggal laporan keuangan  

Dalam penelitian ini, audit report lag merupakan variabel dummy, dimana 

akan  diberi kode 0 jika perusahaan tersebut tidak mengalami audit report lag 

(perusahaan melaporkan laporan audit kurang dari 120 hari sesuai dalam 

ketentuan OJK Nomor 29/POJK.04/2016) dan kode 1 jika perusahaan 

mengalami audit report lag. 

3.3.2. Variabel Independen  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Opini 

Audit, Reputasi KAP, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan kontingensi. 

3.3.2.1.  Opini Audit 

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh 

auditor kepada perusahaan, dalam memberikan penilaian terkait kewajaran 
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dari laporan keuangan perusahan yang diaudit. Untuk penelitian ini, 

penentuan opini audit dilihat dari dua jenis opini yang diberikan oleh auditor 

independen atas laporan keuangan suatu perusahaan yakni opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion) maka dan opini lain di luar opini wajar 

tanpa pengecualian yakni unqualified opinion report with explanatory 

language, qualified opinion report, adverse opinion report dan disclaimer 

of opinion report. Pengukuran yang digunakan diproyeksikan dengan nilai 

dummy 1 dan 0. Untuk perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion) diberi nilai 1, sedangkan jika 

mendapatkan opini di luar dari unqualified opinion diberi nilai 0. 

3.3.2.2. Reputasi KAP 

Reputasi KAP merupakan ukuran besar dan kecilnya Kantor 

Akuntan Publik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengaudit laporan 

keuangan perusahaan. Menurut (Pramaharjan & Cahyonowati (2015) serta 

Mazkiyani & Handoyo (2017) yang  menyatakan  bahwa jika suatu 

perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik yang tergolong dalam Big 

4 akan cenderung melaporkan laporan keuangannya lebih cepat. Selain 

untuk menarik perhatian investor, hal ini juga disebabkan karena KAP Big 

4 terkenal memiliki sumber daya yang baik dalam menjalankan 

profesionalisme auditor dan memiliki sarana pendukung yang baik yang 

mempercepat pelaksanaan proses audit. Pengukuran reputasi KAP 

menggunakan variabel dummy. Untuk perusahaan yang bekerjasama 

dengan KAP Big Four dalam mengaudit laporan keuangannya diberi nilai 
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1, dan untuk perusahaan yang menggunakan KAP non Big Four diberi nilai 

dummy 0. 

3.3.2.3. Kompleksitas Operasi Perusahaan  

Menurut Innayati dan Susilowati (2015) dalam Rosdiana (2018) 

kompleksitas operasi perusahaan berhubungan dengan unit-unit perusahaan 

yang saling bekerjasama dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dalam penelitian ini,  kompleksitas operasi perusahaan dilihat 

dari jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan, yang menunjukan 

bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus 

diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga 

auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit (Rosdiana, 

2018). Dalam penelitian ini tingkat kompleksitas operasi perusahaan diukur 

dengan berdasarkan jumlah anak perusahaan  yang dimiliki oleh 

entitas/perusahaan  (M & Butar, 2020). 

3.3.2.4. Kontingensi  

Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh 

ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh 

suatu perusahaan, yang baru dapat terselesaikan dengan terjadi atau tidak 

terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang mendatang. Dalam 

penelitian ini kontingensi dihitung menggunakan variabel dummy dimana 

untuk perusahaan yang tidak melaporkan kontingensi diberi kode 0, 

sedangkan perusahaan yang melaporkan kontingensi diberi kode 1 (Tedja, 

2012) 
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3.3.3. Variabel Kontrol 

3.3.3.1. Ukuran Perusahan 

Ukuran perusahan merupakan gambar akan besar kecilnya perusahan 

yang dapat ditentukan berdasarkan total aktiva, total penjualan dan 

dipengaruhi oleh operasional dan intensitas perusahan. Untuk mengukur 

besar kecilnya perusahaan menurut penelitian Arief Affendi (2016) 

dalam  Ginanjar (2018) dapat diukur melalui total asset yang dimiliki oleh 

perusahaan, jika total asset yang dimiliki besar maka semakin besar ukuran 

perusahaan tersebut. Total asset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat 

dari jumlah aset yang tercantum dalam laporan keuangan perusahan. Oleh 

karena itu ukuran perusahan yang didasarkan pada total asset adalah: 

SIZE: Ln of Total asset  

Penggunaan  log Ln total asset bertujuan untuk memperkecil terjadinya 

fluktuatif data berlebihan (Margaretta, 2011 dalam Susianto, 2017). 

3.3.3.2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba, baik yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva perusahaan 

maupun modal sendiri (Agus Sartono, 2014 dalam Ginanjar, 2018). 

Profitabilitas menunjukan keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini merupakan sinyal baik yang 

dirasa oleh manajemen harus segera disampaikan pada para pengguna lap  

oran keuangan.  Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan 

rasio return on asset (ROA) : 
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𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

3.3.3.3. Solvabilitas 

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas dapat diukur dengan 

membandingkan jumlah utang terhadap jumlah aktiva perusahaan. Untuk 

menghitung solvabilitas rumus yang dipakai : 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 =  
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

3.4. Metode Analisis Data  

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Berkaitan dengan pengujian statistik deskriptif, dilakukan dengan tujuan 

melihat gambaran dari data penelitian yang diperhatikan dari nilai minimum, 

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

nilai minimum adalah nilai data terbesar dan terkecil dari semua data sampel 

berdasarkan masing-masing variabel yang diuji. Nilai mean adalah nilai rata-

rata dari setiap variabel yang diuji dan untuk standar deviasi untuk melihat 

besar nilai penyimpangan masing-masing variabel.  

3.4.2. Pengujian Regresi Logistik 

Penelitian ini menggunakan  regresi logistic (M & Butar, 2020) dikarenakan 

variabel dependen nya berbentuk dummy. Regresi logistik adalah model regresi 

non linier yang menggunakan fungsi eksponensial dalam penduga parameter-

nya. Penelitian ini menggunakan model regresi logistic adalah untuk melihat 

pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. 
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Model persamaan regresi logistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

𝑳𝒏 
𝑨𝑹𝑳

𝟏 − 𝑨𝑹𝑳
=   𝜶 + 𝜷𝟏𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈 + 𝜷𝟐𝐊𝐀𝐏 +  𝜷𝟑𝐒𝐔𝐁 +   𝜷𝟒𝑲𝑶𝑵

+ 𝜷𝟓𝐒𝐈𝐙𝐄 + 𝜷𝟔𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢 + 𝜷𝟕𝐒𝐨𝐥𝐯 + 𝛆 

ARL : Audit report lag 

𝛼 : Konstanta 

𝛽1−7 : Koefisien Regresi 

OPINI : Opini Audit 

KAP : Reputasi KAP 

SUB : Kompleksitas Operasi Perusahaan 

KON : Kontingensi 

SIZE : Ukuran Perusahan  

Profit : Profitabilitas  

Solv : Solvabilitas 

𝜀 : Kesalahan Residual (error) 

3.4.3. Pengujian Hipotesis 

3.4.3.1. Uji Kelayakan Moodel Regresi (Overall Fit) 

Dalam melakukan regresi logistik yang pertama dilakukan adalah 

menilai overall fit model terhadap data. Tujuannya untuk menilai kelayakan 

model adalah agar dapat mengetahui apakah model yang dihipotesiskan 

layak (fit) ataukah sebaliknya. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

HA: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
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Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi 

-2LogL. Pengujian model ini membandingkan nilai dari -2LogL block 

number = 0 dengan nilai -2LogL block number = 1. Selisih dari 

perbandingan nilai kedua nilai ini yang akan memperlihatkan bahwa model 

yang dihipotesiskan dalam penelitian fit dengan data yang digunakan. Jika 

terjadi penurunan Log Likelihood akan menunjukkan bahwa model regresi 

dalam penelitian semakin  baik. 

3.4.3.2.Hosmer and Lemeshow Test (Goodness-of-fit-test) 

Pengujian Hosmer and Lemeshow Test bertujuan untuk menguji 

ketepatan atau kecukupan data pada model regresi logistic. Jika hasil 

pengujian menunjukkan H0 diterima maka hasil uji data model regresi 

logistik fit dengan model-nya. Hipotesa: 

H0: model logistik yang digunakan fit dengan data. 

Ha: model logistik yang digunakan tidak fit dengan data. 

Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model regresi logistik 

tidak menunjukkan kecukupan data. Nilai probabilitas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebesar 5% (α = 0,05). Sehingga dasar pengambilan 

keputusan uji Hosmer and Lemeshow adalah sebagai berikut: 

Jika probabilitas > alpha 0,05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas < alpha 0,05, maka H0 ditolak 

3.4.3.3. Koefisien Determinasi (Nagelke R Square) 

Model summary dalam regresi logistic sama dengan pengujian R2 pada 

persamaan regresi linear. R2 menunjukkan estimasi variasi dari variabel 
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independen terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi R2 

menggunakan hasil dari uji Nagelke R Square. Dengan pengujian Koefisien 

Determinasi (R2), dapat diukur sejauh mana kemampuan suatu model 

regresi dalam memaparkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen-nya.  

3.4.3.4.Uji Parsial (t test)  

Tujuan dimasukkannya uji parsial (t test) dalam penelitian ini agar 

kita dapat melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

apakah hipotesis diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan nilai 

signifikansi 0,05 (a=5%) sehingga:  

a. Jika nilai signifikansi-nya berada di bawah significance level 

(a=5%), maka hipotesis diterima yang berarti bahwa variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi berada di atas significance level (a=5%) 

maka hipotesis ditolak karena secara parsial variabel independen 

tidak berpengaruh pada variabel dependen. 

 

 

 

 

 


