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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 DESAIN PENELITIAN 

3.1.1 Metode Analisis Data 

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. 

1.1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan 

reksadana yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-

2016.  

3.2 POPULASI DAN SAMPEL 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas: subyek atau obyek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bisa berupa manusia, 

tumbuhan, hewan, produk, bahkan dokumen. Populasi pun bukan sekedar jumlah 

pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 
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sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang listing pada Bursa Efek Indonesia (BEI) . 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, sehingga kesimpulan untuk sampel dapat digeneral Pemilihan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).  

Kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang melakukan reksadana di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2014-2016. 

2. Perusahaan yang berkelanjutan melakukan reksadana di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2014-2016. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel Tahun 2014-2016 

Keterangan Jumlah 

Populasi selama tahun pengamatan 542 

Perusahaan yang tidak melakukan reksadana selama tahun 

pengamatan 
488 

Perusahaan yang tidak berkelanjutan melakukan reksandana 

pada tahun pengamatan 
42 

Sampel selama tahun pengamatan 12 

(Sumber: data yang diolah tahun 2018) 
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Tabel 3.2 

Daftar Nama Perusahaan 

No Kode Broker 

Saham 

Nama Perusahaan 

1 DX Bahana Securities 

2 AO Erdhika Elit Sekuritas 

3 PD Indo Premiere Securities 

4 YJ Lotus Andalan Sekuritas 

5 CC Mandiri Sekuritas 

6 ZP Mybank Kim Eng Securities 

7 AT Phintraco Securities 

8 LS Reliance Securities Tbk. 

9 DR RHB OSK Securities Indonesia 

10 IF Samuel Sekuritas Indonesia 

11 AZ Socurinvest Central Gani 

12 CP Valbury Asia Securities 

 (Sumber: data yang diolah tahun 2018) 

3.3 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini Audit Report Lag. Konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abott et al, 2012; Munsif et al, 2012; 

Habib dan Bhuiyan) yang mengukur lag audit dengan selisih (dalam hitungan 

hari) antara akhir tahun fiskal dana dan tanggal laporan audit. 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel bebas (independent variabel) adalah suatu variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau 

dependen (Sugiyono, 2012:59). 

a. Accounting Outsourcing 

Variabel Independen dalam penelitian ini salah satunya adalah Accounting 

Outsourcing. Accounting Outsourcing sendiri diukur berdasarkan apakah 
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perusahaan yang melakukan reksadana pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menggunakan Accounting Outsourcing atau tidak. Apabila perusahaan yang 

melakukan reksadana menggunakan Accounting Outsourcing maka akan diberi 

nilai satu (1) namun apabila tidak melakukan Accounting Outsourcing maka akan 

diberi nilai nol (0). 

b. Total Aset 

Selain itu Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total 

aset atau ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran 

besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan logaritma total asets (log total 

aset). Penggunaan logaritma dalam pengukuran dilakukan untuk mengurangi 

fluktuasi data yang berlebih untuk menghaluskan besarnya angka (Yulianti, 2011).  

Size = logN(Total Aset) 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Audit Report 

Lag (Y) 

Laporan 

Auditor 

Independen 

Jumlah hari dari hari akhir tahun 

keuangan sampai waktu auditor 

menandatangani laporan 

keuangan 

Skala 

Rasio 

Accounting 

Outsourcing 

(X1)  

Laporan 

Keuangan 

Reksadana 

Variabel dummy, Skor 1 jika 

perusahaan melakukan 

Accounting Outsourcing, jika 

tidak, skor 0 

Skala 

Nominal 

Total Aset (X2) 

Laporan 

Posisi 

Keuangan 

Logaritma natural dari total aset 

perusahaan 

Skala 

Rasio 

(Sumber :  Data yang sudah diolah Tahun 2018) 
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3.4 JENIS DAN SUMBER DATA 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan  perusahaan yang melakukan reksadana di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Sumber data yang digunakan 

di dapat pada situs www.idx.co.id . 

3.5 METODE ANALISIS DATA 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah kumpulan metoda yang digunakan untuk 

menganalisis dan menyajikan data kuantitatif yang jumlahnya relatif besar dengan 

tujuan untuk menggambarkan data tersebut agar dapat dimengerti dengan mudah. 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menganalisis data disertai dengan 

perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan.  

Menurut Sugiyono (2015), 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. Pengukuran yang 

digunakan statistik deskriptif ini meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2011). 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5.2 Uji Normalitas  

 normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki data distribusi yang normal atau mendekati normal. Data yang 

terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias (Ghozali, 

2013).  Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. 

Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya 

lebih dari 30 angka  (n > 30) angka , maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi 

normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. 

 Banyak jenis uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya 

Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Chi-Square, Shapiro Wilk atau menggunakan 

software komputer. Software komputer dapat digunakan misalnya SPSS, Minitab, 

Simstat, Microstat, dsb. Pada hakekatnya software tersebut merupakan hitungan 

uji statistik Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Chi-Square, Shapiro Wilk, dsb yang 

telah diprogram dalam software komputer. Cara untuk mendeteksi apakah 

variabel terdistribusi secara normal dalam penelitian dilakukan uji Uji Jarque-

Bera. Pengujian asumsi ini menguji normalitas pada residualnya yang dihasilkan 

dari model regresinya.. Uji Jarque-Bera ini menggunakan perhitungan skewness 

dan kurtosis dengan hipotesis: 

H0: Residual berdistribusi normal 

H1: Residual tidak berdistribusi normal 

Statistik uji: 
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Dengan: 

N: Banyaknya data 

Sk: Skewnes (kemencengan) 

K: Kurtosis (peruncingan) 

 

 

Kriteria uji: H0 ditolak jika JB > X
2
(a,2) artinya residual tidak berdistribusi normal 

(Jarque and Bera, 1987). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak 

atau tidak untuk digunakan sehingga perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik yang digunakan adalah Uji Multikolinearilitas, Uji Autokorelasi dan Uji 

Heteroskedastisitas. 

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas 

Istilah multikolinearitas mula-mula ditemukan oleh Ragnar Frisch. Pada 

mulanya multikoliearitas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” atau 

pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. Istilah kolinearitas (collinearity) sendiri berarti hubungan linear tunggal 
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(single linear relationship), sedangkan kolinearitas ganda (multikolinearity) 

menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linear yang sempurna. Asumsi 

multikolinearitas adalah asumsi yang menunjukan adanya hubungan linear yang 

kuat diantara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi linear 

berganda. Model regresi yang baik memiliki variabel-variabel predictor yang 

independen atau tidak berkorelasi. Penyebab terjadinya kasus multikolinearitas 

adalah terdapat korelasi atau hubungan linear yang kuat diantara beberapa 

variabel prediktor yang dimasukkan kedalam model regresi. 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi 

hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga 

sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu 

terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel 

bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Beberapa 

indikator dalam mendeteksi adanya multikolinearitas, diantaranya (Gujarati, 

2006): 

1. Nilai yang terlampau tinggi (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau sedikit 

tstatistik yang signifikan; dan 

2. Nilai F-statistik yang signifikan, namun t-statistik dari masing-masing 

variabel bebas tidak signifikan. 

Untuk menguji multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel 

bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat 

multikolinearitas (Gujarati, 2006). 
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3.5.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat 

autocorrelation. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah itu muncul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtun waktu (time series) karena “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relative arang 

terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu. 

Kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan 

pengujian Breusch-Godfrey. Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey. 

Hipotesis null berarti tidak adanya korelasi serial pada komponen galat (Rosadi, 

2011: 277). 

 

Berdasarkan model tersebut, Breusch-Godfrey mengasumsikan bahwa Yt 

mengikuti autoregresif ordo p(AR(p)), sehingga membentuk model berikut. 

 

Hipotesis: 
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H0 P1 = P2 = … = Pp = 0  (tidak ada korelasi serial orde p) 

H1 P1 = P2 = … = Pp ≠ 0  (ada korelasi serial) 

Statistik Uji: 

 

 Keputusan tolak H0 jika  atau p-value < 5%. 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran dari asumsi homoskedastisitas 

(semua gangguan/disturbance yang muncul dalam persamaan regresi bersifat 

homoskedastik atau mempunyai varians yang sama pada tiap kondisi 

pengamatan). Oleh karena itu, konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas dalam 

sistem persamaan bahwa penaksiran tidak lagi mempunyai varians yang 

minimum. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Pengujian ini dilakukan dengan uji Glesjer yaitu meregresi masing-masing 

variable independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual 

adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute 

adalah nilai mutlak. Uji Glesjer digunakan untuk meregresi nilai absolute residual 

terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glesjer > 0,05 

maka tidak terkandung heteroskedastisitas.  
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3.5.4 Uji Hipotesis 

3.5.4.1 Model Regresi Data Panel 

Data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan pada 

beberapa  individu atau (unit cross-sectional) yang merupakan masing- masing 

diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (unit waktu) (Baltagi, 

2005).Menurut Wanner & Pevalin sebagaimana dikutip oleh Sembodo (2013) 

menyebutkan bahwa regresi panel merupakan sekumpulan teknik untuk 

memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon pada data panel. 

Ada beberapa model regresi panel, salah satunya adalah model dengan  

slope konstan dan  intercept bervariasi. Model regresi panel yang hanya 

dipengaruhi oleh salah satu unit saja (unit cross-sectional atau unit waktu) disebut 

model  komponen satu arah, sedangkan model regresi panel yang dipengaruhi 

oleh kedua unit (unit cross-sectional dan unit waktu) disebut model  komponen 

dua arah. Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga 

model  dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (common effect) dan 

model dengan pengaruh individu (fixed effect dan random effect). Beberapa 

alternatif model yang dapat diselesaikan dengan data panel yaitu: 

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). 

1. Common Effect Model (CEM) 

Menurut Baltagi (2005) model tanpa pengaruh individu (common effect) 

adalah pendugaan yang menggabungkan (pooled) seluruh data time series dan 

cross section dan menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Square) untuk 

menduga parameternya. Metode OLS merupakan salah satu metode populer untuk  

menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. Secara umum, 

persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut. 

                          

Dimana: 

Yit = Variabel respon pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

Xit = Variabel prediktor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

β = Koefisien slope atau koefisien arah 

α = Intercept model regresi 

ε = Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 
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2. Fixed Effect Model (FEM) 

Pendugaan parameter regresi panel dengan Fixed Effect Model 

menggunakan teknik penambahan variabel dummy sehingga metode ini seringkali 

disebut  dengan  

Least Square Dummy Variable model. Persamaan regresi pada Fixed Effect 

Model 

Adalah: 

 

3. Random Effect Model (REM) 

Menurut Nachrowi & Usman (2006, 315) sebagaimana telah diketahui 

bahwa pada Model Efek Tetap (MET), perbedaan karakteristik-karakteristik 

individu dan waktu diakomodasikan pada interceptsehingga intercept-nya berubah 

antar waktu. Sementara Model Efek Random (MER) perbedaan karakteristik 

individu dan waktu diakomodasikan pada error dari model. Mengingat ada dua 

komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error, yaitu individu 

dan waktu,  maka random error pada MER juga perlu diurai menjadi error untuk 

komponen waktu dan error gabungan. Dengan demikian persamaan MER 

diformulasikan sebagai berikut: 

 

Dimana: 

: Komponen error cross section 
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: Komponen error time series 

: Komponen error gabungan. 

3.5.4.1.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

 Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, 

yaitu antara model efek tetap (fixed effect model) dengan model koefisien tetap 

(common effect model). Prosedur pengujiannya sebagai berikut (Baltagi, 

2005).Hipotesis: 

H0 = α1 = α2 = … = αn  = 0  (efek unit cross section secara keseluruhan tidak 

berarti) 

H1 = minimal ada satu αi ≠ 0; i = 1,2, … , n (efek wilayah berarti) Statistik uji 

yang digunakan merupakan uji F, yaitu: 

 

Keterangan: 

n = Jumlah individu (cross section) 

K = Jumlah variabel penjelas 

RRSS = restricted residual sums of squares yang berasal dari model koefisien 

tetap 

URRS = unrestricted residual sums of squares yang berasal dari model efek tetap 

Jika nilai Fhitung > F (n-1,Nt-n-K)  atau p-value α < (taraf signifikansi/alpha), maka 

tolak hipotesis awal (H0) sehingga model yang terpilih adalah model efek tetap. 

 Uji Hausman 
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Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random effect model) dengan 

model efek tetap (fixed effect model). Uji ini bekerja dengan menguji apakah 

terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau 

lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak 

terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. 

Prosedur pengujiannya sebagai berikut (Baltagi, 2008: 310). Hipotesis: 

H0 : Korelasi (Xit, εit) = 0 (efek cross-sectional tidak berhubungan dengan regresor 

lain) 

H1 : Korelasi (Xit, εit) ≠ 0  (efek cross-sectional berhubungan dengan regressor 

lain) 

Statistik uji yang digunakan adalah uji chi-squared berdasarkan kriteria Wald, 

yaitu: 

 

Keterangan: 

 = vektor estimasi slope model efek tetap 

= vektor estimasi slope model efek acak 

Jika nilai W > X
2 

(a,K)  atau nilai p-value kurang dari taraf signifikansi yang 

ditentukan, maka tolak hipotesis awal (H0) sehingga model yang terpilih adalah 

model efek tetap. Menurut Rosadi (2012, 274) uji ini bertujuan untuk melihat 

apakah terdapat efek random di dalam panel data. Dalam perhitungan statistik Uji 

Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori cross section lebih besar 
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dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. 

Lebih lanjut, dalam estimasi statistik Uji Hausman diperlukan estimasi variansi 

cross section yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila 

kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model fixed effect. 

3.5.4.2 Uji Parsial (t-test) 

T-test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

Accounting Outsourcing dan total aset terhadap variabel dependen ARL (Audit 

Report Lag). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat 

signifikasi 0,05. jika probability t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. sedangkan jika nilai 

probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.5.4.2 Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan (uji statistik F) bertujuan untuk mengukur apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Apabila nilai 

Fhitung > Ftabel dengan nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam 

penelitian Pengujian ini dapat juga dilakukan dengan melihat probibalitas Fhitung. 

Apabila nilai Fhitung > 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen. 
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3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen Accounting Outsourcing dan total aset dalam 

menjelaskan variabel dependen yaitu ARL (Audit Report Lag). Nilai koefisien 

determinasi adalah nol atau satu. Niali R
2
 yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 


