
 

18 
 

BAB ΙΙΙ 

METODE PΕNΕLΙTΙAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lоkasi penelіtіan ini dіlakukan darі Bursa Efek Indоnesia dengan 

іnfоrmasі perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dі BEI pada tahun 2017 

yang didapatkan dari website resmi www.іdx.cо.іd. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain, dalam penelitian ini 

setidaknya terdapat 2 variabel atau lebih (Ulum & Juanda, 2004: 78). Penelitian 

ini menganalisis hubungan antara ketepatan waktu pelaporan keauangan 

sebagai variabel dependen dan profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan ebagai variabel independen. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur terbuka yang terdaftar di Bursa Efeⱪ Indonesia (BΕI) tahun 2017. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode penetapan sampel 

berdasarkan penetapan kriteria-kriteria terlebih dahulu sehingga sampel yang 

tidak masuk dalam kriteria tidak digunakan. Kriteria atau syarat data 

perusahaan yang akan digunakan dalam penelitan ini adalah:  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017.  
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2. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah.  

3. Memiliki laporan keuangan dengan data yang lengkap dengan 

variabel-variabel terkait. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Penelitian ini menggunakan ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai 

Variabel Dependen. Variabel ketepatan waktu pelaporan dihitung 

berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit dan disahkan oleh direksi ke Bapepam. Pada penelitian ini 

ketepatan waktu penyampaian lapran keuangan dikategorikan 

menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan yang menyampaikan 

laporan keuangan selambat-lambatnya dilakukan sebelum tanggal 31 

Maret akan diberi kategori dummy 1 yang berarti tepat waktu, sedangkan 

perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan lebih dari tanggal 31 

maret akan diberi kategori 0 yang berarti tidak tepat waktu. 

b. Variabel independen dalam penelitian ini ada 3, yaitu: 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada periode tertentu. Ada beberapa jenis rasio 

untuk menghitung profitabilitas, yaitu menggunakan Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, dan Return on Assets (ROA). Pada 

penelitian ini proksi yang akan digunakan adalah return on Assets 

(ROA), karena ROA dianggap dapat mengkur efisiensi penggunaan 

modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan, yang mana dapat 
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membantu pengambilan keputusan perusahaan. (Munawir, 2001: 91-

92). Profitabilitas yang dihitung dengan ROA dinyatakan dalam bentuk 

presentase yang mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dengan 

keseluruhan sumber daya atau aset. ROA dapat ditulis dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

2. Ukuran Perusahaan 

Definisi dari ukuran perusahaan menurut Riyanto (1999:313), yaitu 

besar kecilnya perusahaan Total aset dipilih untuk proxy dari variabel 

perusahaan karena total aset cenderung stabil dan tidak dipengaruhi 

arus demand dan supply pasar dan lebih representatif dalam 

menggambarkan ukuran perusahaan. (Sudarmadji, 2007). Ukuran 

perusahaan akan diukur menggunakan proksi logaritma natural aset 

total yang dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut: 

𝑓𝑖𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑧𝑒 = Ln 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

3. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan dihitung berdasarkan tanggal disahkannya akta 

perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan 

bertahan di bursa efek, semakin lama sebuah perusahaan berdiri maka 

diperkirakan akan lebih berpengalaman dalam menyampaikan 

informasi. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

penelusuran data sekunder. Cara pengumpulan data yang digunakan oleh 
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penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Dokumen yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan dan data 

penyampaian laporan keuangan ke Bapepam. Data-data tersebut diperoleh di 

www.idx.co.id yang merupakan  resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.6. Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah: 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan distribusi 

variabel Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Umur Perusahaan 

(X3) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan (Y) dalam nilai minimal, 

maksimum rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

3.6.2. Analisis Multivariate 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara mulitivariate. Pengujian 

multivatiate dilakukan dengan uji regresi logistik ini dipilih karena data di 

dalam penelitian ini berupa kombinasi data nominal dan rasio (Ghozali, 

2006:225). dalam penelitian ini juga menggunakan dummy sebagai variabel 

dependen, maka tidak diperulukan uji asumsi klasik. Model regresi logistik 

yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

ln(TL/1-TL)=α + β1 ROA + β2 SIZE + β3 AGE + e 

Keterangan: 

ln (TL/1-TL) = Simbol yang menunjukkan probabilitas ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan tahunan 

ROA = Profitabilitas (Return On Asset) 

SIZE = Ukuran perusahaan (ln Asset) 
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AGE = Umur perusahaan (first issue) 

e = Error 

α = konstanta 

β = koefisien regresi 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian diolah kemudian 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Kelayakan dalam model regresi dapat 

dinilai menggunakan hipotesis seperti berikut : 

H0 : Tidak ditemukan perbedaan antara model dengan data 

H1 : Ada perbedaan antara model dengan data 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit lebih besar 

dari pada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model 

mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2006: 233). 

b. Menilai Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji ini digunakan untuk menguji model yang telah dihipotesiskan 

telah sesuai dengan data. Adanya pengurangan nilai antara - 2LogL awal 

(block number = 0) dengan nilai - 2LogL pada langkah berikutnya (block 

number = 1) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan telah fit 

dengan data (Ghozali, 2006:232).  
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c. Pengujian Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas diganakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

korelasi dalam sebuah regresi. Uji ini dilakukan untuk memastikan regresi 

tidak ada gejala korelasi antara variabel independen meskipun dalam 

regresi logistik tidak memerlukan adanya uji asumsi klasik. Meskipun 

dalam regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik seperti 

multikoliniearitas, tetapi uji ini baik dilakukan untuk memastikan bahwa 

regresi tidak ada gejala korelasi antara variabel bebas. Sebuah regresi 

dinyatakan bebas multikolinieritas apabila tingkat korelasi antar variabel 

dibawah dari 0,10 (Ghozali, 2006:92). 

3.7. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (F-Test)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan secara simutan antara variabel independen (bebas) dan 

variabel dependen (terikat). Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikan < 0,05 berarti terdapat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 

 Jika nilai signifikan > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 

 Kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika nilai F 

hitung > F tabel maka hal ini berarti variabel bebas mampu 

menjelaskan variabel terikat secara simultan. 
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b. Uji Parsial (t-Test)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara parsial (Ghozali, 

2009, 88). Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikan < 0,05, ini berarti terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat  

 Jika nilai signifikan  > 0,05, ini berarti tidak terdapat pengaruh 

secara parsial antara variabel bebas dengan variable terikat  

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dilakukan untk menguji seberapa besar pengaruh 

kemampuan variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2009, 87). 

 


