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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang menurut Sugiyono (2013:13) diartikan sebagai metode yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2011:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 hingga tahun 2016.  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel 

penelitian ini adalah perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang dipilih dengan menggunakan metode nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto (2011:15) 

purposive sampling adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu 

yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun kriteria yang 

akan diteliti yaitu: 

1. Perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 
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2. Perusahaan yang aktif menerbitkan laporan keuangan periode 2013 

hingga tahun 2016. 

3. Laporan keuangan perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. 

4. Menampilkan data yang mendukung dalam penelitian seperti 

profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi dan 

solvabilitas. 

5. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di BEI. 

  Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan property and real estate yang listing 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016 

49 

Perusahaan yang laporan keuangan tidak lengkap (1) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah (0) 

Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya (8) 

Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap terkait 

dengan variabel penelitian  

(7) 

Perusahaan yang memenuhi kriteria 33 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (33 x 4 

tahun) 

132 

Sumber : www.idx.co.id tahun 2013-2016 yang sudah diolah 

Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tersebut, 

didapatlah sampel penelitian sebanyak 33 perusahaan. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 

2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 

3 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

4 BIPP Bhuawanatala Indah Permai Tbk 

5 BKPD Bukit Darmo Property Tbk 

6 BKSL Sentul City Tbk 

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

8 COWL Cowell Development Tbk 

9 CTRA Ciputra Development Tbk 

10 DART Duta Anggada Realty Tbk 

11 DILD Intiland Development Tbk 

12 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

13 EMDE Megapolitan Development Tbk 

14 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 

15 GAMA Gding Development Tbk 

16 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 

17 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 

18 JRPT Jaya Real Property Tbk 

19 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

20 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

21 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

22 MDLN Moddernland Realty Tbk 

23 MTLA Metropolitan Land Tbk 
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24 MTSM Metro Realty Tbk 

25 NIRO Nirvana Development Tbk 

26 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

27 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 

28 PUDP Pudjiadi Prestige Tbk 

29 PWON Pakuwon Jati Tbk 

30 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

31 RDTX Roda Vivatex Tbk 

32 RODA Pikko Land Development Tbk 

33 SMRA Summarecon Agung Tbk 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan auditan yang terdapat dalam laporan tahunan (annual report) 

perusahaan property and real estate  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang telah dipublikasikan di hompage BEI yaitu www.idx.co.id. Pemilihan BEI 

sebagai sumber pengambilan data dengan alasan BEI merupakan satu-satunya 

bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 

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


39 
 

 
 

keuangan beserta laporan audit oleh auditor independen dan data lain yang 

diperlukan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Data pendukung pada penelitian 

ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang 

memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari 

www.idx.co.id yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan 

dan laporan audit oleh auditor independen. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari satu variabel 

terikat (dependen) dan lima variabel bebas (independen). Variabel terikatnya 

adalah audit delay, sedangkan variabel bebasnya adalah tingkat profitabilitas, 

ukuran KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi dan solvabilitas dan hubungan 

variabel bebas secara simultan. 

3.5.1 Variabel Dependen 

3.5.1.1 Audit delay 

Audit delay yaitu rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan 

keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk 

memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan 

perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember 

sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Lamanya waktu 

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal laporan keuangan hingga tanggal 

diterbitkannya laporan audit. Rumus audit delay yaitu sebagai berikut: 

Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Auditan 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5.2 Variabel Independen 

3.5.2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas diukur dengan Return on Total assets (ROA) yaitu digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aktiva tertentu. Wild, John, K, K.R. Subramanyan, dan Robert 

F. Hasley (2005;41) menyatakan bahwa ROA adalah perbandingan laba sebelum 

pajak dan total aset, yang dihitung dengan: 

 ROA =    Laba Bersih_ X 100%  

Total Assets 

3.5.2.2 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Pada umumnya Kantor Akuntan Publik (KAP) besar adalah KAP yang 

bekerja sama dengan KAP internasional. KAP besar memiliki insentif yang kuat 

untuk menyelesaikan proses audit lebih cepat sehingga dapat mempertahankan 

reputasi mereka, jika tidak mereka dapat kehilangan penugasan kembali sebagai 

auditor klien di tahun mendatang. Selain itu KAP besar mempunyai lebih banyak 

sumber daya daripada KAP kecil, sehingga KAP besar dapat bekerja lebih efisien 

dan memiliki fleksibilitas tinggi penjadwalan untuk menyelesaikan audit tepat 

waktu dibandingkan KAP kecil (Mujiyanto, 2011). 

Hal ini diasumsikan karena KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah 

yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang 

fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan 

memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat, 

guna menjaga reputasinya. 
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Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan the Big 

Four di Indonesia yaitu: 

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP 

Tanudiredja, Wibisana & Rekan. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama 

dengan KAP Siddharta dan Widjaja. 

3. KAP Ernest & Young, yang bekerja sama dengan Purwantono, Suherman 

dan Surja. 

4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman 

Bing Satrio. 

Kategori KAP merupakan variable dummy dimana KAP yang memiliki 

hubungan internasional (Big4) diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak memiliki 

hubungan internasional (non Big4) diberi nilai 0 (nol). 

3.5.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah skala atau nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dan 

lain sebagainya. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total asset atau total 

aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan sampel dan digunakan sebagai tolok 

ukur skala perusahaan. Besarnya nilai total asset dapat dilihat dalam laporan 

keuangan neraca perusahaan, yang dihitung dengan: 

Ukuran perusahaan = Ln Total Aset 
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3.5.2.4 Laba/Rugi Operasi 

Laba secara umum merupakan selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya 

dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar 

untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan 

keputusan dan unsur prediksi. Rugi adalah penurunan ekuitas dari transaksi, 

peristiwa dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode 

diluar dari transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi pemilik. 

Menurut Alvianto (2017) perusahaan cenderung mengundur waktu 

publikasi berita buruk seperti kerugian. Auditor akan berhati-hati selama proses 

audit dalam merespon kerugian perusahaan apakah kerugian tersebut disebabkan 

oleh kegagalan finansial atau kecurangan manajemen. Sehingga auditor akan 

memerlukan waktu lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan jika perusahaan 

mengalami kerugian. Diukur dengan dummy yaitu untuk perusahaan yang 

mengalami laba diberi kode dummy 1 dan yang mengalami rugi diberi kode 

dummy 0. 

3.5.2.5 Solvabilitas 

Tingkat Solvabilitas diukur dari total kewajiban dibagi dengan total 

Modal. Rasio solvabilitas atau Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan seberapa 

besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. 

Rasio solvabilitas yang tinggi mencerminkan risiko yang tinggi pada kondisi 

financial perusahaan. Rumus solvabilitas adalah sebagai berikut : 

DER =    Total Kewajiban_ X 100% 

     Total Modal 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kuortosis dan skewness (kemenangan distribusi). Statistik 

deskriptif merupakan statistic yang menggambarkan data menjadi sebuah 

informasi yang jelas dan mudah dipahami. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis 

grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik 

histogram dan normal probability plot. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis diagonalnya, sedangkan uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika uji tersebut menunjukkan hasil yang 

signifikan berarti data residual terdistribusi tidak normal, hal ini berdasarkan 

penelitian Ghozali (2013). 
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3.6.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, jika variance berbeda maka menunjukkan terjadi 

heterokedastisitas. Sebaliknya, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka terjadi homokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2013). Dengan asumsi jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heterokedastisitas dapat dilihat 

melalui program diagram pencar (Scatterplot). Jika Scatterplot membentuk pola 

tertentu (menyebar), maka regresi tidak mengalami heterokedastisistas. 

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel bebas. Jika ada maka variabel yang terikat akan 

terganggu. Dalam penelitian ini, menggunakan tolerance and value inflation 

factor atau VIF (Aliman, 2000:57). 

Jika nilai tolerance >0,10 dan VIF <10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika tolerance 

<0,10 dan VIF >10 maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian 

tersebut. 

4.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Imam Ghazali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan 
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ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada model regresi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu :  

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai 0 < d < dl 

2. Tidak terjadi autokorelasi positif, jika nilai dl ≤ d ≤ du 

3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai 4 – dl < d < 4 

4. Tidak terjadi autikorelasi negatif, jika nilai 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

5. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilaii du < d < 4 – du. 

3.7 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Gujarati (2012)  data panel (pooled data) atau yang disebut juga 

data longitudinal merupakan gabungan antara data silang waktu (cross section) 

dan data runtut waktu (time series). 

Analisis regresi  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi dengan data panel. Rumus persamaan regresi panel adalah sebagai berikut: 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + e 

Ket: 

Y  = Audit delay 

α  = konstanta 

β1 β2 β3 β4 β5 = koefisien regresi masing-masing variabel independen. 

X1it  = profitabilitas 

X2it  = ukuran KAP 

X3it  = ukuran perusahaan 

X4it  = laba/rugi operasi 

X5it  = solvabilitas 

e  = error term 
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3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel 

independen, maka nilai R
2
 yang baik digunakan untuk menjelaskan persamaan 

regresi koefisien determinasi yang disesuaikan karena telah memperhitungkan 

jumlah variabel independen dalam suatu model regresi. Nilai koefisien 

determinasi R
2
 untuk menunjukkan persentase tingkat kebenaran suatu prediksi 

dari pengujian regresi yang dilakukan (Ghozali, 2013). 

3.8.2 Uji Hipotesis Alternatif Parsial (Uji T) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi parameter 

individual (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh setiap 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t dilakukan dengan cara melihat nilai signifikannya, apabila nilai 

signifikan lebih rendah dari taraf signifikan 0,05 maka terdapat pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai 

signifikan lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka tidak ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.8.3 Uji Hipotesis Alternatif Serempak (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh (secara simultan) variabel 

independen yaitu profitabilitas, ukuran KAP, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi 

dan solvabilitas terhadap variabel dependen yaitu audit delay yang dilihat dari 

nilai signifikan. Jika P value < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 
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profitabilitas, ukuran KAP, laba/rugi operasi dan solvabilitas sebagai variabel 

independen dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu audit delay.  

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(Prastanto, 2013). Dari hasil uji F dapat diambil kesimpulan yaitu dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel, dengan asumsi bahwa: 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

Jika F hitung< F tabel, maka H0 diterima 

 


