
 

27 
 

 BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

   Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. 

B. Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel yang lain. Jenis penelitian ini biasanya berbentuk sekunder. Penelitian 

ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit dan 

financial leverage terhadap audit delay. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Audit Delay 

Dalam penelitian ini akan menggunakan variabel dependen audit 

delay, yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit. audit 

delay diukur dengan menghitung berapa jarak antara penutupan tahun buku 

sampai dengan ditandatanganinya laporan keuangan auditan.  

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan 
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2. Variabel Dependent 

a.  Ukuran Perusahaan  

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan 

yang diperiksa oleh KAP dan dihitung dengan menggunakan total aset 

yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan klien yang 

tercantum pada laporan keuangan perusahaan akhir periode yang telah 

diaudit menggunakan log size. Dalam penelitian ini, pengukuran 

terhadap ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai logaritma dengan 

tujuan untuk menghaluskan besarnya angka dan menyamakan ukuran 

saat regresi.  

Ukuran Perusahaan = log (total aset) 

b. Profitabilitas  

Profitabilitas diukur dengan rasio Return On Asset (ROA) yang 

hitung berdasarkan EBIT dibagi dengan total aktiva atau profit margin. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi diduga waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan auditnya akan lebih pendek 

dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Profitabilitas 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

    Profitabilitas (ROA) =EBIT : Total Aktiva x 100% 
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c. Opini Audit  

       Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor 

independen atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu 

perusahaan. Opini audit dalam penelitian ini diukur dengan melihat 

jenis opini yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan 

keuangan perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek indonesia 

pada tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini opini audit diukur dengan 

dummy yaitu perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion 

diberi kode 1 dan perusahaan yang menerima pendapat selain 

unqualified opinion diberi kode 0 

 

d. Financial Leverage 

 Financial Leverage perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

membandingkan jumlah jumlah utang (baik jangka pendek ataupun 

jangka panjang) dengan jumlah total aset. Angka perbandingan tersebut 

dinyatakan dalam total debt to total asset rasio. Perhitungan financial 

leverage dirumuskan sebagai berikut:  

       TDTA = Jumlah Hutang : Total Aset x 100%  
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D. Populasi dan Sampel 

            Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah populasi dan sampel 

ditunjukkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, pertimbangan 

yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

 Perusahaan tambang yang laporan keuangannya telah diaudit untuk 

periode pengamatan 2012-2015. 

 Perusahaan tambang yang mempublikasikan laporan keuangan 

perusahaaan dengan lengkap periode pengamatan 2012-2015. 

 Perusahaan menggunakan mata uang US dollar di laporan 

keuangan perusahaan dengan lengkap periode pengamatan 2012-

2015. 

E. Jenis dan sumber Data 

    Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diterbitkan 

atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, Sumber data 

diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id)  berupa laporan keuangan 

auditan. 

 

F. Teknik Perolehan Data 

     Teknik perolehan data dari penelitian ini adalah dengan cara 

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara sistematis terkait dengan item pengaruh ukuran perusahaan,  

profitabilitas, opini auditor, dan financial leverage yang tercatat di laporan 

http://www.idx.co.id/
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keuangan auditan dan laporan auditor independen perusahaan tambang periode 

tahun 2012-2015. 

 

G. Teknik Analisis Data 

A. Statistik Deskriptif 

  Statistik deskripsi digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau penggambaran data mengenai tentang penyajian tabel, 

grafik, perhitungan modus, median, mean, presentase dan standar deviasi. 

Berdasarkan data olahan SPSS 21 yang meliputi ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan financial leverage, maka akan diketahui nilai maksimum, 

nilai minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel. 

  

B. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

   Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal, model 

regresi yang valid adalah distribusi data normal atau mendekati normal, 

seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi yakni: 
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1. Analisis Grafik. 

      Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, demikian 

hanya dengan melihat histrogram hal ini dapat menyesatkan khususnya 

untuk jumlah sampel yang kecil. Metode ini lebih handal adalah melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distibusi normal akan membentuk satu garis diagonal, 

dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi normal, maka garis menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

 

2. Analisis Statistik 

       Untuk mendeteksi normalitas data, dapat pula dilakukan melalui 

analisis statistik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Uji K-S dilakukan 

dengan membuat hipotesis : 

 

 

 
Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut : 

a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka  

 gagal diterima, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik  

maka diterima, yang berarti data terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

  Asumsi multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya 

hubungan linier  antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi, cara 

yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan 

melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Dengan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskadastisitas, 

dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu yang teratur 

bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. 

sebaliknya jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas 

dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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d. Uji  Autokorelasi 

  Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota 

sample dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu 

(time series), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai Durbin-Watson. 

 

e. Uji Regresi Berganda 

  Regresi berganda (multiple regression) adalah suatu teknik statistik yang 

secara simultan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih 

variabel independent dan sebuah variabel dependen.   

C. Pengujian Hipotesis  

a. Koefesiensi Determinan 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 
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variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 

  Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual   

tidak  berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis gagal 

diterima). 

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual  

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 

   Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-

masing variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan 

significance level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α 

maka hipotesis gagal diterima (koefisien regresi tidak signifikan), yang 

berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti 

secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 


