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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun 

hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013).  

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Sugiyono (2013) 

mendefinisikan purposive sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel 

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu, hal ini bertujuan agar data yang 

diperoleh lebih representatif. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menentukan sampel berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI yang melaporkan 

laporan keuangan selama periode 2015-2017 

2. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI menyajikan laporan 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan audit independen periode 2015-2017 

3. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI yang tidak mengalami 

rugi tahun berjalan, periode 2015-2017 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran 

Subbab ini berisi uraian definisi dari masing-masing variabel penelitian 

secara operasional serta cara pengukurannya. Berikut ini akan diuraikan secara 

rinci.  

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan dinilai dari 

jumlah kekayaan (total asset) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Amani, 

2016). Pengukuran total aset menggunakan logaritma natural (Ln) total aset. 

Penggunaan Ln ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Jika 

nilai total aset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, 

mencapai miliar bahkan triliun. Penggunaan Ln juga dapat menyederhanakan nilai 

yang sebelumnya miliar bahkan triliun tanpa mengubah proporsi dari nilai yang 

sebenarnya (Muslim dkk, 2017). 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = (𝐿𝑛) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan atau laba. Penelitian ini menggunakan Return On Assets (ROA) sebagai 

ukuran laba atau rugi perusahaan. ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100% 

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Ukuran kantor akuntan publik yang digunakan oleh perusahaan (auditan) 

diukur dengan variabel dummy. Kategori KAP dalam penelitian ini dikelompokkan 
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menjadi dua, yaitu KAP big four dan KAP non big four. Perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP big four diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP non big four diberi kode 0. 

 

4. Audit Delay 

Audit delay merupakan keterlambatan waktu penyelesaian audit yang diukur 

dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit 

independen. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif dalam jumlah hari.  

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 − 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2017 yang didalamnya memuat laporan audit 

independen, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Data tersebut diperoleh dari BEI 

dengan mengunduh langsung pada situs www.idx.co.id. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini yaitu penelusuran data sekunder 

dengan komputer melalui dokumentasi atas dokumen-dokumen yang terkait dengan 

Laporan Keuangan Perusahaan dengan cara mendownload pada situs resmi Bursa 

Efek Indonesia untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan perusahaan 

yang telah dipublikasikan. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versi 23. Hipotesis dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah 

pengujian dilakukan. Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan test. 

Penelitian ini melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah 

data, hal ini bertujuan agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan. 

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi dari 

variabel-variabel penelitian secara statistik, sehingga mudah mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif dapat dilihat dari 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi 

(Ghozali, 2016). 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen secara individual (parsial) dan bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor yang dapat 

dinaikturunkan nilainya (Amani, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini 
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adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran kantor akuntan publik. 

Sedangkan variabel dependennya adalah audit delay. Adapun persamaan umum 

regresi linear berganda adalah: 

Y = a + 𝑏1 𝑋1 +  𝑏2 𝑋2 + 𝑏3 𝑋3 

Keterangan: 

 Y  = Audit delay  

X1 = Ukuran Perusahaan  

X2 = Profitabilitas 

X3 = Ukuran Kantor Akuntan Publik 

  b  = Koefisien Regresi 

  a  = Konstanta  

 

a. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai Adjusted R2 yang kecil berarti 

kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016).  

 

b. Uji Parameter Parsial (Uji Statistik t)  

Uji stastistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 
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(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

c. Uji Parameter Simultan (Uji Statistik F)  

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama 

antara variabel-variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran 

kantor akuntan publik) terhadap variabel dependen (audit delay). Uji F dilakukan 

dengan membandingkan besarnya Fhitung dengan Ftabel atau dapat pula dilakukan 

dengan melihat probabilitasnya. Apabila Fhitung lebih besar dari pada Ftabel maka 

semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. Sedangkan pengujian dengan nilai probabilitas yaitu apabila probabilitas 

lebih kecil dari taraf signifikansi (5%) maka model diterima. 

 

3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas   

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi 

normal. Hal ini karena syarat untuk melakukan uji asumsi klasik selanjutnya nilai 
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residual harus berdistribusi normal dan independen. Jika syarat ini tidak dipenuhi 

maka uji statistik tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi nilai residual 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Ghozali, 2016). 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

yaitu variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen lainnya 

sama dengan nol. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai 

tolerance dan VIF. Nilai cut off yang umum digunakan untuk menguji adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Jika 

nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada 

persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2016). 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pegganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari angka 

Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2016). 
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d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).  

Penelitian ini menggunakan uji glejser dengan tujuan untuk meregres nilai 

absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi: |Ut| = α 

+βXt + vt (Ghozali, 2016).


