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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian Asosiatif, penelitian Asosiatif  

menurut Ulum dan Juanda (2016 : 78) adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. 

Sehingga, penelitian ini akan menganalisis adanya hubungan antara variabel 

dependen yaitu Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan beberapa variabel 

independen meliputi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit. 

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. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel 

dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria yang dimaksud adalah :  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2015. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan teraudit per 31 

Desember tahun 2015. 
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Tabel 3.1 Penentuan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015 
139 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan pada tahun 2015 
(6) 

Total Sampel 133 

 

C. VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Menurut Ulum dan Juanda (2016 : 86) Variabel adalah apapun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dalam Penelitian ini terdiri dari 

Variabel Dependen dan beberapa Variabel Independen. Meliputi : 

1. Variabel Dependen  

Menurut Ulum dan Juanda (2016 : 86) variabel dependen adalah variabel 

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

Ketepatan Waktu Pelaporan 

Variabel yang terkait dalam variabel ini adalah ketepatan waktu pelaporan 

keuangan (timeliness). Variabel dependen ini di ukur dengan berdasarkan tanggal 

penyampaian laporan keuangan tahunan auditan ke Bapepam, Perusahaan 

dikategorikan tepat waktu jika laporan keuangan disampaikan selambat-

lambatnya pada tanggal 31 Maret. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

variable dummy dengan kategorinya adalah bagi perusahaan yang tepat waktu 

masuk kategori 1 dan perusahaan yang tidak tepat waktu (terlambat) masuk 

kategori 0. 
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2. Variabel Independen 

Menurut Ulum dan Juanda (2016 : 86) variabel independen  adalah variabel 

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

meliputi: 

Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah badan perusahaan yang beranggotakan 

dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang 

berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Amir, 

2015). Komisaris independen diukur dengan rumus : 

Komisaris Independen =  
Jumlah komisaris Independen

Total Anggota Dewan Komisaris
 

Kepemilikan Manajerial (KM) 

Kepemilikan manajerial yaitu persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 

2005). Kepemilikan manajerial diukur dengan rumus : 

Kepemilikan Manajerial =
Jumlah saham yang dimiliki manajemen

Jumlah saham yang beredar
 

Kepemilikan Institusional (KI) 

Kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai besarnya persentase 

saham  yang dimiliki oleh investor institusional (Wardhani dan Surya, 2013). 

(Savitri, 2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat diukur melalui 

persentase suatu perusahaan yang memiliki mutual funds, investment banking, 
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asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank diatas 5%. Kepemilikan institusional 

diukur dengan rumus : 

𝐾epemilikan Institusional =
Jumlah saham yang dimiliki institusi

Jumlah saham yang beredar
 

Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit (Amir, 

2015). 

Jumlah komite audit = Seluruh jumlah komite audit yang ada  

Kualitas Audit 

Kualitas audit dapat didefinisikan sebagai gabungan antara probabilitas 

pendeteksian dan pelaporan kesalahan laporan keuangan yang material (Savitri, 

2010). KAP Big Four akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan 

dapat diandalkan karena KAP Big Four akan memiliki pengalaman yang lebih 

banyak dalam melakukan audit. Ukuran KAP ini dibedakan menjadi dua yaitu 

KAP Big Four dan KAP non Big Four. Adapun KAP Big4 yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Price Water House Cooper (PWC), dengan partner di Indonesia Haryanto, 

Sahari dan rekan. 

2. Deloitte Touche Tohmatsu, dengan partner di Inonesia Osman Ramli Satrio 

dan rekan. 
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3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Internasional dengan partner di 

Indonesia yaitu Siddharta, Siddharta dan Wijaya. 

4. Ernst and Young (EY), dengan partner di Indonesia Purwantono, Sarwono 

dan Sandjaja. 

 Kualitas audit diproksikan dengan variabel dummy, nilai 1 jika diaudit oleh 

KAP Big Four dan 0 jika diaudit oleh KAP non Big Four.  

D. JENIS DAN SUMBER DATA 

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder menurut 

Ulum dan Juanda (2016 : 94) adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2015. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh 

dari website masing-masing perusahaan, Pojok BEI Universitas Muhammadiyah 

Malang, dan situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Sesuai dengan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan 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.  Laporan dapat 

diperoleh dengan mengakses laman di www.idx.co.id.  

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


30 
 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Penyelesaian penelitian ini menggunakan analisis secara kuantitatif untuk 

mencari pengaruh atau hubungan antar variabel dalam penelitian ini ialah 

menggunakan teknik analisis regresi logistik dengan menggunakan analisis robust 

untuk mengantisipasi adanya heterodiksitas. Tahapan- tahapan analisis data dalam 

penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, meliputi : 

1. Statistik Deskriptif  

Descriptive statistic yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai mean, 

median, maksimum, minimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

2. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji regersi logistik, dimana 

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

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

variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antar variabel tersebut. Angka 

signifikan bisa sebesar 0,01, 0,05 dan 0,1. Pertimbangan penggunaan angka 

tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan (confidence interval) yang di 

inginkan oleh peneliti, pada penelitian ini taraf signifikan yang diambil adalah 

0,05 atau 5%. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

probabilitas dengan tingkat kesalahan α= 5%. Apabila terlihat angka yang 

signifikan lebih besar dari 0.05, maka variabel bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Sebaliknya, jika angka signifikansi 

lebih kecil dari 0,05. Maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan. Pada 
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penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

regresi logistik dengan menggunakan regresi robust, regresi robust digunakan 

untuk mengantisipasi terjadinya heterosikditas. Sehingga persamaan regresi pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

KetepatanWaktu=α+β1Komind+β2Kepman+β3Kepins+β4Komaud+Β5KA+ε 

Keterangan  : 

Ketepatan Waktu : Variabel Dependen 

𝛼       : Konstanta  

KomInd    : Komisaris independen 

KepMan   : Kepemilikan manajerial 

KepIns    : Kepemilikan institusional 

KomAud  : Komite audit 

KA   : Kualitas audit 

𝜀  : Error term 

𝛽1,2,3,4 : Koefisien regresi masing-masing variabel 

 


