
 
 

38 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang menurut Sugiyono (2014:13) 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. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2016. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 

dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 62). 

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 yang berjumlah 643 perusahaan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan metode nonprobality sampling dengan teknik purposive sampling 

http://www.idx.co.id/
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yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria. Adapun kriteria 

yang diajukan yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut untuk 

periode 2014-2016. Serta memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember 

setiap tahunnya dan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.  

2. Menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2014-2016 yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta mencantumkan laporan yang 

dibuat oleh auditor independen. 

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki total aset lebih dari 500 milyar. 

4. Perusahaan yang melaporkan laba positif. 

5. Memiliki informasi yang lengkap terkait dengan variabel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pembatasan aset yaitu total aset lebih dari 500 

milyar hal ini bertujuan untuk mengurangi bias akibat perbedaaan rentang aset 

yang terlalu jauh antar perusahaan sampel (Widyantari, 2012). 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 

sampai dengan 2017. 
146 

2 Perusahaan yang tidak lengkap laporan keuangannya. (65) 

3 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah. (20) 

4 Perusahaan yang tidak melaporkan laba positif. (19) 

5 Perusahaan yang memiliki total aset kurang dari 500 milyar. (9) 

6 
Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap terkait 

dengan variabel penelitian 
(12) 

7 Perusahaan yang memenuhi criteria 21 

8 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (21 x 3 

tahun) 
63 

Sumber :www.idx.co.id tahun 2014-2016 yang sudah diolah 

http://www.idx.co.id/
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Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tersebut, 

didapatlah sampel penelitian sebanyak 21 perusahaan. 

 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Dalam Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira International Tbk d.h Ades Waters Indonesia Tbk 

2 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 

3 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

4 BUDI Budi Starch and Sweetener Tbk d.h Budi Acid Jaya Tbk 

5 DLTA Delta Djakarta Tbk 

6 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

7 GGRM Gudang Garam Tbk 

8 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

10 INDS Indospring Tbk 

11 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

12 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

13 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 

15 MYOR Mayora Indah Tbk 

16 STAR Star Petrochem Tbk 

17 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

18 TRIS Trisula International Tbk 

19 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

20 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

21 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : www.idx.co.id tahun 2014-2016 yang sudah diolah 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang berupa data 

sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan-

perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang dapat diakses melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id periode 2014-2016. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen yang dinotasikan 

dengan Y dan empat variabel independen yang dinotasikan dengan X dijelaskan 

sebagai berikut:  

3.4.1 Audit Delay (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay. Audit Delay 

adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan 

tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Widosari, 

2012). Jika perusahaan melaporkan laporan keuangannya melebihi batas waktu 

yang telah ditetapkan maka akan terjadi audit delay yang menyebabkan laporan 

keuangan tersebut tertunda untuk dipublikasikan. Perusahaan yang go public 

dituntut untuk dapat melaporkan laporan keuangannya tepat waktu sesuai dengan 

peraturan yang sudah ditetapkan terhitung dari tutup buku perusahaan 31 

Desember. Pada penelitan ini variabel audit delay diukur mengacu pada penelitian 

Puspitasari dan Latrini (2014) yaitu dari tanggal penutupan tahun buku hingga 

tanggal diterbitkannya laporan audit, diukur per 31 Desember sampai tanggal 
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tertera pada laporan auditor independen. Variabel ini diukur secara kuantitatif 

dalam jumlah hari. Sebagai contoh, laporan keuangan perusahaan periode 2009 

dengan tanggal tutup buku 31 Desember 2009 mempunyai laporan auditor dengan 

tanggal 26 Maret 2010. Dengan demikian audit delay pada perusahaan tersebut 

sebesar 85 hari. 

3.4.2 Opini Audit (X1) 

Opini auditor merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan 

auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material 

sesuai PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Menurut Sukrisno Agoes 

(2016 : 75) ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu : 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion),  

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified 

opinion with explanatory language), 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified opinion),  

4. Pendapat tidak wajar (Adverse opinion),  

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer opinion). 

Pada penelitian ini opini audit diukur dengan variabel dummy. Perusahaan 

yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian diberi nilai 1 dan selain wajar 

tanpa pengecualian diberikan nilai 0 (Puspitasari dan Latrini, 2014). Pengukuran 

ini juga digunakan oleh Putra (2017), dan Fiatmoko dan Anisykurlillah (2015). 

Diduga audit delay akan lebih panjang jika perusahaan menerima pendapat 

qualified atau selain pendapat unqualified. 
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3.4.3 Ukuran KAP (X2) 

Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik 

yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 

bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. 

KAP diklasifikasikan menjadi dua yaitu KAP big four dan KAP non big 

four. Kantor Akuntan Publik big four umumnya memiliki sumber daya yang lebih 

besar baik itu dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun 

fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan non big 

four sehingga auditor big four dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif 

dan efisien. Ukuran Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini diukur 

menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang menggunakan jasa Kantor 

Akuntan Publik big four diberi kode 1 dan perusahaan yang tidak menggunakan 

jasa Kantor Akuntan Publik non big four diberi kode 0 (Fiatmoko dan 

Anisykurlillah, 2015) 

3.4.4 Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran Perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Haryani dan Wiratmaja (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan 

sebagai besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aset 

yang dimiliki perusahaan atau total aktiva perusahaan yang tercantum dalam 

laporan keuangan perusahaan akhir periode yang diaudit menggunakan logaritma. 

Mengacu pada penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) Variabel ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset 
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perusahaan sampel menggunakan skala ratio, dengan rumus : Ukuran 

Perusahaan =                

3.4.5 Kepemilikan Publik (X4) 

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan publik oleh 

masyarakat umum atau oleh pihak luar. Kepemilikan saham oleh publik 

maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak individu diluar 

manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Mengacu 

pada penelitian Haryani dan Wiratmaja (2014) besarnya kepemilikan publik dapat 

dilihat dari persentase kepemilikan di annual report. 

 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Indikator Skala Sumber 

1 

Dependen 

Audit Delay 

Selisih tanggal penutupan 

tahun buku sampai tanggal 

penandatanganan laporan 

auditan. 

Rasio 

Puspitasari 

dan Latrini, 

2014 

2 

Independen : 

Opini Audit 

variabel dummy,dimana : 

0 = opini selain unqualified 

1 = opini unqualified 

Nominal 

Puspitasari 

dan Latrini, 

2014 

3 

Ukuran KAP variabel dummy,dimana : 

0 = KAP non big four 

1 = KAP big four 

Nominal 

Fiatmoko dan 

Anisykurlilla

h, 2015 

4 

Ukuran 

Perusahaan 

Log natural total asset yang 

dimiliki perusahaan pada 

laporan keuangan 

Rasio 

Haryani dan 

Wiratmaja, 

2014 

5 

Kepemilikan 

Publik 
persentase kepemilikan di 

Annual report. 
Rasio 

Haryani dan 

Wiratmaja, 

2014 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka 

dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

variabel-variabel penelitian. Untuk penelitian ini, pengumpulan data (data 

sekunder) diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam upaya mengolah data serta menarik kesimpulan maka peneliti 

menggunakan program SPSS. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik terhadap 

audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

Berikut ini analisis data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan 

permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian dan memperhatikan sifat-

sifat data yang dikumpulkan: 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2014), Statistik deskriptif adalah statistik yang 

berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.  
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Uji statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk meyajikan 

jumlah data, nilai minimum dan nilai maxsimum, nilai rata-rata (mean), dan 

standar deviasi atas data sampel yang digunakan (Ghozali, 2016). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi terhadap hipotesis penelitian, 

maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data 

yang akan diolah sebagai berikut : 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali: 2016: 

154). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mengetahui data yang terdistribusi 

normal atau tidak salah satu dengan uji statistik non-parametik Kalmogrov 

Smirnov Test (K-S). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan taraf signifikan 

5% maka jika nilai signifikan dari nilai Kalmogrov Smirnov >5%, data yang 

digunakan adalah distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan <5% maka 

data tidak berdistribusi normal.  

3.6.2.2 Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar veriabel bebas independen. Model regresi yang 

lebih baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali: 

2016: 103). Pengujian ini dengan bantuan program SPSS pada collinearity 
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diagnostics dengan hasil: jika nilai tolerance variabel independen ≥0,10 dan nilai 

VIF ≤10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel 

independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos 

uji tersebut. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan meliputi apakah variabel dalam model 

regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain.  Model 

regresi yang baik adalah yang Hemoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Ghozali: 2016: 134). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedatisitas adalah dengan melihat hasil grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen pada sumbu Y dengan residual (Y-prediksi-Y sesungguhnya) 

pada sumbu X dimana terjadi penyebaran dari titik nol atau tidak. Jika titik-titik 

penyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi masalah heteroskedasitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode-l (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016 : 107). Pada 

penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). Ketentuan untuk pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi yaitu  (Santoso, 2012) : 
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1. Autokorelasi positif terjadi apabila D-W terletak dibawah -2 

2. Tidak terjadi autokorelasi apabila D-W diantara -2 sampai +2 

3. Terjadi autokorelasi negatif apabila D-W terletak diatas +2 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 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). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara silang waktu (cross 

section) dan runtut waktu (time series). Data cross section dalam penelitian ini 

adalah data dari 21 perusahan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan data 

time series dalam penelitian ini adalah data tahun 2014, 2015, dan 2016 

Rumus persamaan regresi panel adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + ℮ 

Ket : 

Y  = Audit Delay 

Α  = Konstanta 

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

X1it  = Opini Audit 

X2it  = Ukuran Kantor Akuntan Publik 

X3it  = Ukuran Perusahaan 

X4it  = Kepemilikan Publik 

℮  = error term 
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Menurut Gujarati dan Porter (2012: 237) keunggulan penggunaan analisis 

data panel, sebagai berikut:  

1. Dengan menggunakan analisis data panel akan menghasilkan 

keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan 

variabel-variabel individual secara spesifik.  

2. Analisis data panel memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas 

yang lebih baik, mengurangi hubungan antara variabel bebas, memberikan 

lebih banyak derajat kebebasan, dan lebih efisien.  

3. Data panel lebih baik digunakan untuk melakukan studi mengenai 

dinamika perubahan.  

4. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat 

dilakukan oleh data time-series dan cros- section.  

5. Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku 

yang lebih kompleks dibandingkan data time-series dan cross- section.  

6. Data panel dapat meminimalkan bias dengan membuat data yang tersedia 

untuk beberapa ribu unit  

Analisis data panel terdapat tiga metode pendekatan, yaitu common effect, 

pendekatan fixed effect model, dan pendekatan random effect model. Penjelasan 

mengenai tiga pendekatan tersebut adalah:  

1. Common Effect: Pooled Least Square  

Metode Pooled Least Square (PLS) merupakan metode yang digunakan 

untuk mengestimasi data panel dengan menggabungkan seluruh observasi pada 

masing-masing variabel. Sehingga intersep dari semua objek cross-section sama, 
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dengan kata lain metode ini mengasumsikan tidak ada perbedaan setiap individu 

dalam berbagai kurun waktu (time-invariant) (Gujarati dan Porter, 2012: 240-

241).  

2. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Menurut Gujarati dan Porter (2012: 242), Fixed Effect Model (FEM) 

mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antarindividu. Akan tetapi, 

koefisien (slope) dari variabel independen tetap sama antarindividu atau 

antarwaktu. Model FEM adalah sebagai berikut:  

lnGDPit = β1i + β2 lnEXPit + β3 lnFDIit + β4 lnERit + μit ..............(3.3)  

Dengan β1 sebagai intersep, β2, β3, dan β4 sebagai koefisien variabel 

independen. Pada FEM terdapat intersep yang berbeda-beda pada setiap individu 

cross-section sehingga menunjukkan perbedaan setiap individu tersebut. 

Meskipun intersep berbeda-beda untuk masing-masing individu, setiap intersep 

tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan hal tersebut dinamakan time-

variant. Sedangkan, koefisien (slope) dari masing-masing variabel independen 

sama untuk setiap individual atau antar waktu.  

3. Pendekatan Random Effect Model (REM)  

Apabila pendekatan dengan menggunakan variabel dummy faktanya justru 

mencerminkan keterbatasan pengetahuan mengenai model yang sebenarnya, lebih 

baik mencoba untuk mengabaikan melalui disturbance term. Pendekatan ini yang 

disebut pendekatan Random Effect Model (REM) atau Error Components Model 

(ECM) yang menggunakan asumsi bahwa β1i merupakan variabel random dengan 
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nilai rata-rata dari β1. Selanjutnya nilai intersep untuk tiap individu dimodelkan 

sebagai berikut Gujarati dan Porter (2012: 250):  

β1i = β1 + εi i = 1, 2, ..., N ...........................(3.4)  

di mana εi adalah random error term dengan nilai rata-rata nol dan 

variance σε2.  

Terdapat perbedaan antara FEM dan ECM. Pada FEM setiap individu 

cross-section memiliki nilai intersep masing-masing. Sedangkan pada ECM, 

memiliki intersep bersama yang mewakili nilai rata-rata dari semua intersep 

(cross-section) dan komponen eror εi mewakilkan deviasi dari intersep individual 

terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati dan Porter 2012: 251). 

3.6.3.2 Uji Statistik t (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas/independen (X) secara individual dalam berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2016: 97). Langkah-langkah dalam 

pengujian hipotesis ini adalah:  

1. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai 

ttabel.   

Jika T hitung > t table = Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika T hitung < t table= Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika angka 

probabilitas signifikan >5% maka H0 ditolak, jika angka probabilitas <5% 

maka H0 diterima. 
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3.6.3.3 Uji Signifikansi F (Simultan) 

Uji R2 merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali: 2016: 100). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1 (0≤R2≥1). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

3.6.3.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (dependen). Apabilai nilai signifikansi kurang dari 0.05, artinya 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai signifikansi lebih dari 0.05, artinya variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, (Ghozali, 2016). 


