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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

melihat laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari Annual Report 

perusahaan atau mengakses www.idx.co.id selama periode 2013 sampai 

2015. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. Pada 

penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel 

perusahaan manufaktur sebagai berikut:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar (listing) secara terus menerus di 

BEI selama periode 2013-2015, 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

secara berturut-turut selama periode 2013-2015,  

3. Perusahaan yang memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember, 

4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam 

mata uang rupiah,  
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5. Perusahaan manufaktur yang memilik data lengkap untuk penelitian. 

C. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013 sampai 2015. Data 

penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur (Annual Report) yang terdaftar di BEI atau mengakses 

www.idx.co.id. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

solvabilitas, dan ukuran KAP. 

1. Audit delay  merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang 

diukur dari tanggal laporan penutupan buku sampai dengan tanggal 

terbitnya laporan audit (Kartika, 2011). 

2. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana suatu perusahaan dapat 

diklasifikasikan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil dengan 

berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai 

pasar saham dan lain-lain (Anggradewi dan Haryanto, 2014). 

 Ukuran Perusahaan = log (total aktiva) 

3. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba 

yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri 

(Saemargani dan Mustikawati, 2015).  

http://www.idx.co.id/
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Rasio ini dihitung sebagai berikut:  

Return On Assets (ROA) = 
                         

          
       

4. Solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap kewajiban membiayai aset dan 

operasional perusahaan (Laksono dan Mu’id, 2014). Variabel ini diproksi 

melalui Debt to Total Asset dengan rumus sebagai berikut: 

DTA = 
               

            
        

5. Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang 

dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 

Four dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four. Menurut Turel 

(2010) dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013) KAP yang menjadi 

bagian dari Big Four mampu mengaudit lebih efisien dan memiliki 

fleksibilitas lebih besar dalam penjadwalan audit  sehingga  audit  dapat 

diselesaikan  tepat waktu. Dalam penelitian ini, kode 0 diberikan bagi 

KAP non Big Four dan kode 1 untuk KAP Big Four.  

E. Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskripsi 

Statistik deskripsi memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

pada variabel penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian yang 

dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan 

minimum (Prameswari dan Yustriante, 2015). 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Dalam uji statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov. 

Hasil pengujian dibandingkan dengan nilai 5% atau 0,05. Apabila 

nilai signifikan > 0.05, maka menunjukkan bahwa data bertribusi 

normal. Apabila signifikan < 0.05, maka menunjukkan bahwa data 

tidak bertribusi normal (Ghozali, 2012:160).  

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2011:105). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara 

variabel. Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan nilai Varian Inflation Factor (VIF). 

Uji multikolinieritas dapat ditentukan dengan nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

nilai Tolerance >  0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Batas VIF  

yang dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah terjadi 

multikolonieritas atau tidak adalah 10 dan batas tolerance mendekati 

angka 1. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai VIF di bawah 10 
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dan mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas (Ghozali, 2012:105).  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan adanya probelm autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan waktu berkaitan satu sama 

lainnya. 

Untuk melakukan autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Waston 

(DW test) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorralation) dan  mensyaratkan adanya intercept (konstan) 

dalam regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen 

(Ghozali, 2012:105). 

Berikut adalah pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

dengan uji Durbin-Waston (DW test). 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl<d<du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada korelasi negatif No desicison 4-du<d<4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif  

Tidak ditolak Du<d<4-du 

Sumber: Ghozali, 2012. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.  

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 

maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas  (Kuncoro, 2004:96). 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan model 

regresi linier berganda, dimana dalam uji regresi tersebut akan diuji 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.  

Y =                         

Keterangan :  

  Y   = Audit delay   

  β1           = Koefisien Regresi 

X1   = Ukuran Perusahaan 
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X2   = Profitabilitas 

X3   = Solvabilitas 

X4   = Ukuran KAP 

e   =    Kesalahan Residual 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai    yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 

c. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat 

(Ghozali, 2012:98). 

Pengujian melalui uji F adalah dengan membandingkan F hitung 

dengan F tabel pada α = 0,05 (Ghozali, 2011:98). 

1) Fh > Ft 

Artinya model regresi berhasil menerangkan pengaruh variabel 

bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya. 
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2) Fh < Ft 

Artinya model regresi tidak berhasil menerangkan pengaruh 

variabel bebas secara keseluruan terhadap variabel terikatnya. 

d. Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen atau mempunyai pengaruh 

yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan 

titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan 

lebih tinggi dibandingkan nilai       , maka hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen atau         dengan         pada α = 

0,05 (Ghozali, 2012:98). 

1) Th > Tt 

Artinya : variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya dan 

ada pengaruh diantara dua variabel yang diuji. 

2) Th < Tt 

Artinya : variabel tidak dapat menerangkan variabel terikatnya dan 

tidak ada pengaruh diantara dua variabel yang diuji. 


