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BAB III 

METODOLOGI 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 Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

 

3.3  Sampel Penelitian 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2015:81). Dalam penelitian ini, peniliti 

mengambil sampel dari populasi yang ada dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
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Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk mengambil sampel adalah 

sebagai berikut : 

1.   Perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 

continue selama periode  penelitian yaitu tahun 2014-2016. 

2.  Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

3. Perusahaan  manufaktur sektor industri barang komsumsi yang laporan 

keuangannya dapat  diakses  oleh publik. 

4.  Perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya dalam mata uang  

rupiah. 

5. Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama periode penelitian 

(2014-2016). 

 

3.4.  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 manufaktur sektor industri barang konsumsi 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. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah 

sebagai berikut :  

http://www.idx.co.id/
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1.  Observasi tidak langsung. Dilakukan dengan membuka Website dari objek 

yang teliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum 

perusahaan serta perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. 

Situs yang digunakan adalah website Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id.  

2.  Penelitian kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai kaitan terhadap tiap 

variabel yang terdapat didalam literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil 

penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan 

sumber lain.  

 

3.6  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Sesuai dengan 

judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, umur perusahaan dan leverage terhadap audit delay pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi  yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (periode 2014 2016). maka penulis mengelompokan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :.  

3.6.1  Variabel Dependen  

Variable dependen adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2016 : 39). Variabel dependen 
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dalam penelitian ini adalah Audit Delay pada perusahaan Manufaktur sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2014-2016. Audit delay merupakan lamanya waku yang dibutuhkan oleh auditor 

independen untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya diukur dari tanggal 

penutupan tahun buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang 

tercantum dalam laporan auditor independen. Pengukurannya dilakukan secara 

kuantitatif dalam jumlah hari. 

 

Audit Delay = Tanggal laporan audit – Tanggal laporan keuangan 

 

3.6.2  Variabel Independen  

Sugiyono (2015:39) mendefenisikan variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen 

terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, umur perusahaan  dan 

leverage. 

3.6.2.1 Ukuran Perusahaan. ( X1).  

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dengan total aktiva, 

nilai pasar saham, dan lain-lain. Dalam penelitian ini Ukuran Perusahaan yang 

dimaksud menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut 

penelitian Novelia Sagita Indra dan Dicky Arisudhana 2012 Ukuran Perusahaan 

diukur dengan menggunakan total aset perusahaan dengan menggunakan log size 
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(natural logaritma) untuk menghaluskan besarnya angka dan menyamarkan 

ukuran regresi 

 

Ukuran Perusahaan = Ln (total aktiva) 

 

3.6.2.2 Profitabilitas. ( X2). 

Profitabilitas Perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri. Menurut penelitian Rahmawati (2016), Prabowo dan Marsono (2013) 

Profitabilitas dapat dihitung menggunakan menggunakan ROA yang dirumuskan 

sebagai berikut:  

       

            ROA =  Laba bersih setelah pajak    x 100 % x 10% 

                                Total aktiva  

 

3.6.2.3 Umur Perusahaan ( X3 ).  

Umur Perusahaan adalah lamanya perusahaan tersebut beroperasi. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Novelia Sagita Indra dan Dicky Arisudhana (2012) 

menyatakan bahwa semakin lama umur perusahaan, maka Audit Delay yang 

terjadi semakin kecil. Umur Perusahaan dihitung dari tanggal berdirinya 

perusahaan sampai tanggal tutup buku perusahaan.  

 

Umur Perusahaan =  Tahun tutup buku perusahaan -Tahun berdirinya perusahaan  
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3.6.2.4 Leverage ( X4 ). 

Menurut Febrianty (2011) leverage merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi liabilitynya . Semakin besar tingkat leverage perusahaan akan 

semakin besar jumlah hutang yang digunakan. Dalam penelitian ini, rasio yang 

dipakai yaitu DER (Debt to Equity Ratio) karena rasio ini menggambarkan sampai 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar 

(kreditur) untuk membiayai aset-asetnya dan biaya operasional perusahaan dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

DER = Total kewajiban    ×  100 % 

              Total ekuitas 

 

3.7  Metode analisis data 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya 

digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. 

Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung 

dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan masalah. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS (Statistical Package for Social Science). 

3.7.1  Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimun, sum, 

range, kurtosis dan skewness (Imam Ghozali, 2011: 19).  
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dalam penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa 

sampel yang diteliti telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari gangguan 

multikoloniaritas, autokorelasi dan heteroskesdastisitas. 

3.7.2.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 

2011:160). Normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat dengan menggunakan 

uji One Sampel Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov  menggunakan  

bantuan  SPSS  untuk  mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak  

dilihat pada baris  Asymprh Sig (2-tailed). Dasar pengambilan keputusan adalah 

melihat angka signifikansi, dengan ketentuan: 

a. Jika angka signifikansi (sig) ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b. Jika angka signifikansi (sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.  

3.7.2.2 Uji Autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). jika terjadi 

korelasi maka dinamakan autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi 

dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut: 

a) Terjadi autokorelasi positif apabila 0 < DW < dL 

b) Terjadi autokorelasi negatif apabila 4-dL < DW < 4 
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c) Tidak terjadi autokorelasi positif apabila dL   DW   dU 

d) Tidak terjadi autokorelasi negatif apabila 4-dU   DW   4-dL 

e) Tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif apabila dU < DW < 4-dU.  

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2016:135) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji adanya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat scatter plot. 

Heteroskedastisitas terjadi apabila pada scatter plot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang (Danang Sunyoto, 

2013:91). 

3.7.2.4 Uji Multikolinieritas  

Menurut Ghozali (2016:104) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Salah 

satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model 

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 

Factor). Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapatmultikolinearitas pada penelitian tersebut.  

 

 



 
 

 
 

37 

3.7.3 Uji Hipotesis 

3.7.3.1 Uji Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Ariefianto (2012) data panel dapat didefinisikan sebagai 

gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time 

series). Data Panel sering disebut juga pooled data (pooling time series dan cross-

section), micropanel data, longitudinal data, event story analysis, dan cohort 

analysis (Ghozali, 2006). Semua nama ini mempunyai konotasi pergerakan 

sepanjang waktu dari unit cross-section. 

  Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit  

 Keterangan:  

 Yit : Audit Delay 

 β0 : Konstanta 

 β1, β2, β3, : Koefisien variabel independen 

 X1it : Ukuran Perusahaan 

 X2it  : Profitabilitas 

 X3it  : Umur Perusahaan 

 X4it  : Leverage 

 eit :Error  

Ada beberapa kemungkinan cara mengestimasi model regresi : 

1. Diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu (across 

time) dan ruang (space). Sedangkan error term mencerminkan perbedaan 

sepanjang waktu dan individu 
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2. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu 

3. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu 

dan waktu (time) 

4. Semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) bervariasi untuk 

setiap individu 

5. Intercept dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu 

(time)(Ghozali, 2006). 

3.7.3.2 Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

      t = r √    

       √   2 

 

Keterangan:  

t : Nilai t hitung  

r : Koefisien Korelasi  

n : Jumlah Sampel  

(Sugiyono, 2001: 184)  

Jika t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel pada taraf 

signifikansi 5%, maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan. 

Sebaliknya jika t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel pada taraf signifikansi 

5%, maka variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. 
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3.7.3.3 Uji Simultan (Uji Statistik F)  

Uji simultan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secarabersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen 

atau variabel terikat (Imam Ghozali, 2016:96). 

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan tersebut dilihat pada tabel F-tabel 

pada taraf signifikansi (α) 5%. Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel 

dengan signifikansi (α) 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila F-hitung 

lebih kecil daripada F-tabel dengan signifikansi (α) 5% maka tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

Pengambilan kesimpulan hipotesis diterima atau ditolak ditentukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Tingkat sig F ≤ 0,05 maka hipotesis diterima, artinya variabel independen yang 

meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan dan leverage 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

audit delay. 

2) Tingkat sig F ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya variabel independen yang 

meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan dan  leverage 

secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu audit delay. 

 

 



 
 

 
 

40 

3.7.3.4 Koefisisen Determinasi (R2)  

Koefisisen determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisisen determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Imam Ghozali, 2011:97). 

 

 

 

 

 

 

 


