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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif 

dimana penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih. 

3.2.Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

3.2.1. Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay. 

Dimana pengukuran dapat di ukur menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

3.2.2. Variabel independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas. Pengukuran variabel 

dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 

3.2.2.1.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat dari segi aset perusahaan. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini menggunakan nilai logaritma. Dimana 

Audit delay : Tanggal laporan audit – Tanggal tutup buku 
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pengukuran dapat diukur menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

3.2.2.2. Solvabilitas  

Solvabilitas dalam penelitian ini dengan melihat 

hutang perusahaan. Pengukuran dalam variabel ini dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

3.2.2.3. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini dengan melihat 

aset perusahaan dan laba bersih perusahaan. Pengukuran 

dalam variabel ini dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

3.3.Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2014. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Menurut Sigit (1999:68) purposive sampling 

digunakan jika peneliti mempunyai judment pribadi dalam memilih 

individu-individu yang disampel. Purposive sampling ini juga disebut 

Ukuran perusahaan = Log (Total aktiva) 

Profitabilitas = Laba bersih /Total asset  

Solvabilitas = Total hutang/Total asset  
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judgmental sampling, karena peneliti menggunakan pertimbangan-

pertimbangan dengan memasukkan unsur-unsur tertentu yang dianggap 

(judged) bahwa dengan cara demikian dapat memperoleh informasi yang 

benar atau individu-individu yang disampel itu yang mencerminkan 

populasinya. Adapun kreteria-kreteria dalam pengambilan sampel sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014. 

2. Perusahaan pertambangan yang memiliki akun asset dan hutang pada 

laporan keuangan. 

3. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

beserta laporan auditor independen pada periode 2014. 

3.4.Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berbentuk annual report yang terdaftar di BEI tahun 2014. Annual 

report disini mencangkup informasi mengenai asset perusahaan, hutang 

perusahaan, laba perusahaan, dan tanggal penyelesaian laporan auditor. 

Data di akses melalui internet (www.idx.co.id). 

3.5.Teknik pengumpulan data 

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Cross-

sectional survey. Sigit (1999:151) Cross sectional survey mengumpulkan 

informasi dari suatu sampel yang diambil dari populasi yang telah 

ditentukan. Informasi yang dikumpulkan itu hanya dalam suatu titik waktu.  

http://www.idx.co.id/
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Teknik perolehan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik dokumentasi dimana data yang diperoleh dalam bentuk laporan 

tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3.6.Teknik analisis data 

Data penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen, 

maka alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua tahap, dengan mengacu pada 

Ghozali (2011) sebagai berikut :  

a) Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan, maka perlu 

dilakukan uji asumsi klasik. Beberapa tahapan dalam uji asumsi 

klasik sebagai berikut : 

1. Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

menggunakan Descriptive Statistics untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak. 
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Descriptive Statistic merupakan pengujian dengan melihat 

nilai skweness dan kurtosis. Nilai skweness dan kurtosis dapat 

dihitung dengan nilai Zskweness dan Zkurtosis. Dimana data 

residual dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Zskweness dan Zkurtosis kurang dari 1,96 dan lebih dari -1,96. 

Berikut rumus perhitungan Zskweness dan Zkurtosis : 

 

dan 

 

 

2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat 

adanya multikoliniearitas dengan melihat nilai tolerance dan 

variance infaltion factor (VIF). Jika nilai tolerace <0,10 dan nilai 

VIF > 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas. 

Sedangkan, jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka 

menunjukan tidak terjadi adanya multikoliniearitas. 

 

 

Zskweness = Skweness/ √ 6/ N 

ZKurtosis = Kurtosis/ √ 24/ N 
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3. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini 

untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan 

menggunakan grafik plot dan uji glejser. Dasar analisis dalam 

menggunakan grafik plot sebagai berikut :  

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Dasar analisis dalam menggunakan uji glejser adalah apabila 

koefisien parameter beta dari hasil pengujian tersebut signifikan 

secara statistik, hal ini menunjukan bahwa dalam data model 

empiris yang diestimasi terdapat hetroskedastisitas, dan 

sebaliknya jika tidak signifikan secara statistik, maka asumsi 

homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. 

 

 

4. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t- 1 

(sebelumnya). Dalam penelitian untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

adalah sebagai berikut : 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No desicion dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4- dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No desicion 4- du ≤ d ≤ 4 - 

dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif dan negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 

 

b) Uji Regresi 

1. Uji Koefisien determinasi (R2) 

 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 amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

2. Uji F 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. 

3. Uji t 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 


