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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. 

Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi) maupun hubungan kausalitas 

(sebab akibat). 

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sampel dalam penelitian 

ini dipilih menggunakan purposive sampling. Peneliti mempertimbangkan yang 

masuk menjadi sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015.  

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap selama tiga 

tahun berturut-turut. 

3. Laporan keuangan perusahaan sudah diaudit oleh akuntan publik selama periode 

2013-2015 dan dinyatakan dalam rupiah. 

4. Perusahaan yang tidak pindah ke jenis bidang perusahaan lain. 

5. Perusahaan outliers. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah audit delay. Sedangkan, variabel bebasnya adalah 

ukuran perusahaan, opini audit, dan pergantian auditor. 

Audit Delay 

 Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan keuangan 

yang sudah diaudit. 

Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dari total aset. Total aset menggambarkan banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar ukuran 

perusahaan tersebut.     

Opini Auditor 

 Opini auditor merupakan pendapat auditor atas laporan keuangan perusahaan, 

yang diukur dengan variabel dummy. Perusahaan yang memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian diberi nilai 1 dan selain wajar tanpa pengecualian diberikan 

nilai 0. 

Pergantian Auditor 

 Pergantian auditor diukur dengan variabel dummy. Perusahaan yang 

melakukan pergantian auditor selama periode penelitian diberi kode 1 dan 

perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor diberi kode 0. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berupa laporan 

keuangan tahunan. Sumber data dari penelitian ini adalah website bursa efek 

indonesia dan website perusahaan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik perolehan data yang digunakan yaitu dokumentasi berupa laporan 

keuangan yang berasal dari website bursa efek indonesia www.idx.co.id dan 

website perusahaan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Langkah-langkah dalam melakukan analisis data ini : 

1. Menyiapkan data-data yaitu laporan keuangan perusahaan yang sudah terpilih 

melalui metode purposive sampling. 

2. Menganalisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan 

menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data tersebut. 

3. Melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model regresi tidak 

terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, hetersokedastisitas, dan 

autokorelasi. Jika terpenuhi maka analisis regresi dapat dilakukan. 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). 

http://www.idx.co.id/
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Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan analisis statistik 

Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. 

Uji Multikolinearitas 

 Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai 

tolerance > 0,10 atau variance inflation factor (VIF) <10. Uji multikolinearitas 

digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (Ghozali, 2013). 

Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menguji 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk melihat ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Scatter Plot dengan ketentuan 

jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson dengan 

ketentuan du < d < 4-du (Ghozali, 2013). 
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4. Melakukan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan, opini auditor, dan pergantian auditor terhadap audit delay. Model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

𝑌(𝐴𝐷) = 𝑎 + 𝑏1𝑋1(𝑈𝑃) + 𝑏2𝑋2(𝑂𝑃𝐼) + 𝑏3𝑋3(𝑃𝐸𝑅𝐴) + 𝑒     

Keterangan: 

Y = Audit Delay (AD)  

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X1 = Ukuran Perusahaan (UP) 

X2 = Opini Auditor (OPI) 

X3 = Pergantian Auditor (PERA) 

e = Standar Error 

5. Melakukan analisis dekriptif kuantitatif setelah proses penelitian yang 

menggunakan program dan analisis regresi berganda. Analisis deskriptif ini 

berusaha memberikan penjelasan atau gambaran atas pengujian variabel 

tersebut. 

 


