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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif, penelitian asosiatif  menurut 

Ulum dan Juanda (2016) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain.  

B. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015 dan diketahui populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 127 

perusahaan yang terdapat di BEI. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu sampel yang telah di tentukan (Indirantoro dan Supomo, 

2002). Sampel yang terpilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun

2015

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan teraudit

per 31 Desember 2015.
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015. 

131 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

pada tahun 2015. 

(4) 

TOTAL SAMPEL 127 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

1. Variabel Dependen 

Menurut Ulum dan Juanda (2016) Variabel dependen adalah variabel yang 

terikat oleh variabel lain, variabel dependen dalam penelitian ini adalah: 

a. Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan  

Suriyati dkk (2012), ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) yaitu 

waktu penyajian laporan keuangan sesuai dengan peraturan dari Bapepam. 

Ketepatan waktu dalam penelitian diukur dengan variabel dummy, dimana 

katagori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dan 0 untuk perusahaan yang tidak 

tepat waktu. Perusahaan dikategorikan tepat waktu apabila jika menyampaikan 

laporan keuangan sampai tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang tidak 

tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan setelah 

tanggal 31 maret. 

b. Opini Audit 

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor 

dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. 

Variabel opini audit menggunakan variabel dummy, dimana diambil dari laporan 
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auditor independen tahun 2015. Angka 0 untuk  perusahaan klien yang menerima 

opini selain wajar tanpa pengecualian sedangkan angka 1 untuk perusahaan klien 

yang menerima opini wajar tanpa pengecualian. 

2. Variabel Independen 

Menurut Ulum dan Juanda (2016), variabel independen  adalah variabel 

yang tidak terikat oleh variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan perusahaan menghasilkan laba bagi perusahaannya. Profitabilitas 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan return on asset (ROA). Rasio 

ROA ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap 

aktiva tersebut. Menurut Fitriadi (2015) semakin perusahaan memiliki 

profitabilitas tinggi maka menunjukan kondisi yang baik maka cenderung tepat 

waktu dalam melaporkan lapoan keuangannya. 

Dalam penelitian ini indikator ROA menggunakan laba setelah bunga dan 

pajak atau Earning After Interest and Tax (EAT) karena laba tersebut merupakan 

laba riil dari keseluruhan operasional perusahaan setelah dikurangkan dengan 

beban-beban perusahaan. Diukur dengan rumus: 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 (𝐑𝐎𝐀) =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
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b. Likuiditas 

Likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Penelitian ini mengukur variabel 

likuiditas dengan current ratio. Rasio lancar merupakan rasio yang 

membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek 

(aset lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. 

Nasution (2013) menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi 

semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Diukur dengan 

rumus (Brigham dan Houston, 2010): 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐂𝐑) =
𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

𝐊𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
 

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasi pada besar kecilnya suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat ukuran perusahaan adalah logaritma natural total asset. Hal ini dilakukan 

karena ukuran perusahaan yang dilihat dari total asset dinyatakan dalam jutaan 

rupiah sehingga membuat digit data terlalu besar, nilai, dan sebarannya yang juga 

besar dari variabel lain sehingga dapat menyebabkan fluktuasi data yang 

berlebihan. Dengan menggunakan logaritma natural nilai jutaan tersebut dapat 

disederhanakan tanpa mengubah porsi dari nilai asal yang sebenarnya. Dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 = Ln Total asset perusahaan 
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D. JENIS DAN SUMBER DATA 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu merupakan data yang  

diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama. Data yang akan diolah dalam 

ihihpenelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2015. Sumber data diperoleh dari www.idx.co.id yang merupakan situs resmi 

yang menerbitkan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Sesuai dengan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah jadi atau yang telah diolah oleh 

orang lain. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan data tersebut dengan cara 

mencatat ulang, memotret, ataupun dengan membeli. 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

dan opini audit. Pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisisi secara 

kuantitatif untuk mencari pengaruh atau hubungan antar variabel dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan analisis robust untuk 

mengantisipasi heteroskedasititas. 

http://www.idx.co.id/
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 Regresi Logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji sejauhmana 

probabilitas terjadinya variabel terkait dapat diprediksi dengan variabel dengan 

variabel bebasnya (Ghozali, 2013). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 

regresi logistik untuk mengetahui kekuatan prediksi profitabilitas, likuiditas, dan 

ukuran perusahaan tersebut, mana yang dominan dalam menentukan apakah suatu 

perusahaan tepat waktu dalam pelaporan keuangan atau tidak dan perusahaan 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau selain wajar tanpa 

pengecualian. Regresi logistik digunakan karena variabel terkaitnya berupa 

dummy. Pada analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji 

asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2013). Tahapan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel 

yang meliputi antara lain mean, maksimum, minimum, dan deviasi standard. 

2. Uji Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linear 

antara dua variabel (Ghozali,2011). Nilai korelasi populasi (p) berkisar pada 

(Interval) -1< p < 1. Jika korelasi bernilai positif maka hubungan dua variabel 

bersifat searah. Sebaliknya jika korelasi bernilai negatif, maka hubungan antara 

dua variabel bersifat berlawanan arah. Pengujian hubungan antar variabel 

berdasarkan kriteria berikut: 

a. Jika koerfisien antara -1 atau 1, maka hubungan “kuat” 

b. Jika koefisien antara 0, maka hubungan “lemah” 
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3. Pengujian hipotesis  

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji regresi logistik, dimana 

uji regresi logistik dapat diketahui dengan nilai probabilitas (p-value). Estimasi 

parameter dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variable-

variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel tersebut.      

Angka signifikansi bisa sebesar 0,01; 0,05 dan 0,1. Pertimbangan penggunaan 

angka tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan (confidence interval) yang 

diinginkan oleh peneliti, pada penelitian ini taraf signifikansi yang diambil adalah 

0,1 atau 10% dan 0,05 atau 5%. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai probabilitas  dengan tingkat kesalahan α=10% dan 5%. 

Apabila terlihat angka signifikansi lebih besar dari 0,1 dan 0,05, maka variabel 

bebas maka ditolak Sebaliknya, jika angka signifikansi lebih kecil dari 0,1 dan 

0,05 maka diterima. Pada penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan regresi logistik dengan menggunakan regresi robust, regresi 

robust digunakan untuk mengantisipasi terjadinya heteroskedastisitas. Sehingga 

persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ketepatan Waktu = α + β1ROA + β2CR+ β3SIZE+e 

Opini Audit           = α + β1ROA + β2CR+ β3SIZE+e 
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Keterangan : 

Ketepatan waktu          = Variabel dependen 

Opini Audit                  = Variabel dependen 

 α                                  = Konstanta.                           

β1- β4                                = Koefisien regresi. 

ROA, CR, dan Size     = Variabel Independen                

e                                  = Error 

4. Analisa Cross Tabulasi 

Analisa Cross Tabulasi digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk 

tabulasi yang meliputi baris dan kolom data yang disajikan adalah data nominal 

atau kategori. Analisis cross tabulasi dapat memberikan pandangan atau masukan 

mengenai hubungan deskritif antara dua variabel atau lebih didalam data yang 

diperoleh (Santoso, 2001). Cross tabulasi merupakan cara mudah melihat asosiasi 

dalam sejumlah data dengan perhitungan presentase dan berguna untuk 

mempelajari hubungan diantara dua variabel karena hasilnya mudah untuk 

dikomunikasikan. 

 


