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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih (Sanusi, 

2011). Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. 

B. Identifikasi  dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lain (Sanusi, 2011). Variabel independen dari penelitian ini adalah 

karakteristik perusahaan dimana karakteristik perusahaan diproksikan dengan: 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

a) Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan pada besar kecilnya suatu 

perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah ln total asset.  

Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  Ukuran perusahaan = Ln Total asset perusahaan 
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b) Umur perusahaan 

Umur perusahaan dalam penelitian ini dihitung dari pertama kali 

perusahaan menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sampai akhir 

tahun penelitian, yaitu tahun 2013.  

c) Profitabilitas 

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan return 

on asset (ROA). Dengan cara membandingkan antara pendapatan bersih 

setelah pajak dengan jumlah aset. Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROA = 
                         

          
 

Pemilihan return on asset dikarenakan berdasarkan analisis return on 

asset dapat diketahui besarnya efisiensi penggunaan modal, produksi, dan 

bagian penjualan. Selain itu return on asset dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam efisiensi penggunaan modal, dengan perusahaan 

lainnya yang sejenis (Weston dan Copeland, 1987). 

d) Leverage 

Pengukuran leverage keuangan pada penelitian ini menggunakan debt 

to equity ratio, rasio ini menunjukan hubungan antara jumlah utang jangka 

panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan (Abdullah, 2001). Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   Debt to Equity Ratio = 
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain (Sanusi, 2011). Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan. Untuk variabel dependen 

ini diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan auditan ke 

Bapepam. Perusahaan dikategorikan tepat waktu apabila laporan keuangan 

disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Maret (setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan), sedangkan perusahaan yang terlambat adalah 

perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tahunannya setelah tanggal 

30 Maret (setelah tanggal laporan keuangan tahunan). 

Pengukuran variabel yang digunakan adalah dummy, dimana waktu 

ketepatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya dibagi 

menjadi empat kriteria, yaitu: 

1. Ketepatan waktu 1 (KW-1), yaitu waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan pada bulan ke-1 setelah tanggal laporan keuangan. Jika waktu 

penyampaian laporan keuangan memenuhi kriteria KW-1, maka diberikan 

nilai 1, jika tidak memenuhi kriteria diberikan nilai 0. 

2. Ketepatan waktu 2 (KW-2), yaitu waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan pada bulan ke-2 setelah tanggal laporan keuangan. Jika waktu 

penyampaian laporan keuangan memenuhi kriteria KW-2, maka diberikan 

nilai 1, jika tidak memenuhi kriteria diberikan nilai 0. 

3. Ketepatan waktu 3 (KW-3), yaitu waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan pada bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan. Jika waktu 
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penyampaian laporan keuangan memenuhi kriteria KW-3, maka diberikan 

nilai 1, jika tidak memenuhi kriteria diberikan nilai 0. 

4. Ketepatan waktu 4 (KW-4), yaitu waktu penyampaian laporan keuangan 

perusahaan pada kurun waktu lebih dari 3 bulan setelah tanggal laporan 

keuangan. Jika waktu penyampaian laporan keuangan memenuhi kriteria 

KW-4, maka diberikan nilai 1, jika tidak memenuhi kriteria diberikan nilai 

0. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Kumpulan elemen 

tersebut menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri menunjukkan karakteristik 

dari kumpulan elemen (Sanusi, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013. 

Sampel adalah sesuatu yang dijadikan kesatuan yang akan dipilih. 

Satuan sampling dapat berupa individu yang berdiri sendiri atau kumpulan 

individu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sanusi, 2011). Adapun kriteria-

kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

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

2013. 

b) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap untuk tahun 2013. 
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c) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan per 31 

Desember 2013. 

d) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata 

uang Rupiah. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sanusi (2011), data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan 

dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah informasi perusahaan berupa laporan keuangan tahun 2013 yang 

terdapat dalam indeks IDX yang diperoleh dari www.idx.co.id.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu dengan cara penelusuran, serta pencatatan data 

sekunder yang diperoleh melalui website www.idx.co.id, yang bertujuan untuk 

mendapatkan data yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 

2013, serta studi pustaka terhadap teori-teori yang melatarbelakangi penelitian. 

F. Teknik Analisis Data  

Alat pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program 

STATA 10. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu, sebagai 

berikut: 

 

 

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


24 
 

1) Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung dan menampilkan 

informasi seperti frekuensi, mean, median, mode, nilai minimum, nilai 

maksimum dan standar deviasi dari setiap variabel di dalam data set baik 

dalam bentuk tabel maupun grafik. Jadi, statistik deskriptif dapat 

didefinisikan sebagai prosedur untuk menggambarkan, mengatur dan 

menyimpulkan karakteristik utama dari data sampel (Latan, 2014). 

Dalam penelitian ini terdapat dua tahapan statistik deskriptif. Pertama, 

tabulasi terhadap variabel dependen, yaitu ketepatan waktu dalam 

publikasi laporan keuangan. Kedua, summarize terhadap variabel 

independen yaitu karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

2) Uji Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi 

(hubungan) linier antara dua variabel (Ghozali, 2011). Nilai korelasi 

populasi (ρ) berkisar pada interval -1 ≤ ρ ≤ 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 sebagai 

berikut: 

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

 Jika koefisien antara 0, maka hubungan “lemah”. 
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3) Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik. Metode analisis 

regresi logistik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mencari hubungan variabel respon yang bersifat dichotomous (berskala 

nominal atau ordinal dengan dua kategori) atau polychotomous (berskala 

nominal atau ordinal dengan lebih dari dua kategori) dengan satu atau 

lebih variabel prediktor dan variabel respon bersifat kontinyu atau 

kategorik (Agresti, 1990). 

Menurut Ghozali (2011), regresi logistik digunakan apabila asumsi 

multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi. Dengan kata lain, 

pada analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas dan asumsi 

klasik pada variabel bebasnya. 

1. Uji binary logistic regresi dan Interpretasi 

Model regresi logistik dalam penelitian ini menggunakan model binary 

logistic regresi. Binary logistic regresi digunakan ketika variabel 

dependen bersifat dikotomi, sedangkan variabel independennya terdapat 

berbagai tipe (Latan, 2014). 

Pengujian dalam hipotesis ini, yaitu mengenai pengaruh karakteristik 

perusahaan (X) dengan proksi yaitu ukuran perusahaan (X1), umur 

perusahaan (X2), profitabilitas (X3), leverage (X4) terhadap ketepatan 

waktu dalam publikasi laporan keuangan (Y). Sehingga persamaan untuk 

model regresi logistik adalah sebagai berikut : 
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z  = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Keterangan : 

Y = Log Odds Ketepatan Waktu dalam Publikasi Laporan Keuangan  

α = Konstanta 

β = Koefisien logistic regresi atau parameter estimasi 

X = Independen variabel 

2. Uji Fitstat 

Uji Fitstat digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian fit 

dengan data penelitian. Model dikatakan fit, apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

 Perubahan dari AIC (Akaike Information Criteria) ke AIC*n 

lebih dari 10. 

 Perubahan dari BIC (Bayesian Information Criteria) ke BICꞌ 

lebih dari 10. 


