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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini meneliti pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, 

Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Rentang Waktu Publkasi 

Laporan Keuangan Auditan pada seluruh perusahaan Manfaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2016 yang diakses melalui www.idx.co.id. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hipotesis 

asosiatif.Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2010:55). 

1.2 Polulasi dan sampel  

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2010). Pada penelitian ini populasi adalah Perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016. 

Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 643 Perusahaan. 

2. Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya 

penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, 

jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya (Sugiyono, 

2013). Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah 

purposive sampling.Untuk memastikan homogenitas data, penelitian 

http://www.idx.co.id/
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ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang teridentifikasi di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016. Dasar pemikiran untuk memilih 

perusahaan manufaktur adalah mengikuti penelitian terdahulu oleh 

Wijaya dan Made (2017). Adapun sampel untuk penelitian ini adalah 

Perusahaan yang memenuhi kriteria dari penelitian yang akan diteliti.  

Kriteria tersebut adalah : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2016. 

b. Perusahaan menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit oleh auditor independen selama periode 2016 yang 

dinyatakan dalam rupiah.  

c. Menggunakan mata uang Rupiah dalam pencatatan laporan 

keuangan nya 

d. Perusahaan memiliki semua data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini secara lengkap (data secara keseluruhan tersedia 

pada publikasi periode 31 Desember 2016). 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Perusahaan yang Listing di  BEI Tahun 2016 643 

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2016 141 

Perusahaan yang laporan keuangan nya tidak lengkap (59) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah (20) 

Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap terkait dengan 

variabel penelitian 
(10) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 52 

Sumber :www.idx.co.id tahun 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 52 emiten. 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel 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 ALKA Alaksa Industrindo Tbk 

4 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 

5 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

6 AUTO Astra Otoparts Tbk 

7 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk 

8 BRNA Berlina Tbk 

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

10 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

11 DLTA Delta Djakarta Tbk 

12 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 

13 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

14 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk  

15 GGRM Gudang Garam Tbk 

16 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

17 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

18 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 

19 INCI Intan Wijaya International Tbk 

20 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

21 INDS Indospring Tbk 

22 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

23 JECC Jembo Cable Company Tbk 

24 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 

25 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

26 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

27 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 

28 KLBF Kalbe Farma Tbk 

29 LION Lion Metal Works Tbk 

30 LMSH Lionmesh Prima Tbk 
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31 MAIN Malind Feedmill Tbk  

32 MERK Merck Tbk 

33 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

34 MLIA Mulia Industrindo Tbk 

35 MYOR Mayora Indah Tbk 

36 RMBA Bantoel Internasional Investama Tbk 

37 SIPD Sierad Produce Tbk 

38 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

39 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

40 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

41 SPMA Suparma Tbk 

42 SRSN Indo Acitama Tbk 

43 STAR Star Petrochem Tbk 

44 TCID Mandom Indonesia Tbk 

45 TRIT Tirta Mahakam Resources Tbk 

46 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

47 TRIS Trisula International Tbk 

48 TRST Trias Sentosa Tbk 

49 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 

50 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

51 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

52 YPAS Yana Prima Hasta Persada 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2010) . 

1.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rentang Waktu Publikasi Laporan Keuangan Auditan.Rentang 

Waktu Publikasi Laporan Keuangan adalah jumlah waktu yang dibutuhkan 
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untuk penyelesaian laporan keuangan yang diaudit akuntan publik, Widati 

dan Fina (2008). Variabel ini diukur secara kuantitatif dengan 

menggunakan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik sejak tanggal tutup tahun 

buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke Bapepam, yang dianggap 

sebagai tanggal pengumuman ke publik.(Wijaya dan Made 2017). 

1.3.2 Variabel Independen 

a. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan jumlah aset  (total assets) sebagai tolok ukur 

ukuran perusahaan. Pengukuran terhadap ukuran perusahaan ini 

diproksikan dengan nilai logaritma dengan tujuan untuk menghaluskan 

besarnya angka dan menyamakan ukuran saat regresi (Wijaya dan Made, 

2017), maka ukuran perusahaan hitung dengan : 

Size = logN(Total Asset) 

b. Opini Audit (OA) 

Opini auditor adalah pendapat yang diberikan auditor terhadap 

laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Opini audit dalam 

penelitan ini dihitung dengan menggunakan dummy variabel, apabila 

perusahaan memperoleh Opni wajar tanpa pengecualian maka diberi kode 

= 1 dan pemberian kode = 0 untuk perusahaan yang memperoleh opini 

selain wajar tanpa pengecualian (Indarti, 2017). 
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c. Komite Audit (KA) 

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

yang bertujuan untuk membantu komisaris independen dalam 

menjalankan tugasnya. Tugas komite audit antara lain adalah untuk 

mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal serta 

mengamati sistem pengendalian internal. Dalam (wijaya dan Made, 2017) 

Pengukuran komite audit dihitung dengan : 

   
                                                                  

                           
        

 

d. Profitabilitas (PROF) 

Profitabilitas menunjukkan kemampuanperusahaan menggunakan 

aktiva yangdimiliki untuk menghasilkan pendapatan.Profitabilitas 

diproksikan melalui rasioReturn On Asset (ROA) yaitu dengan : 

     
          

            
       

Berikut ringkasan defenisi operasional variabel dari penelitian ini : 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Rentang Waktu 

Publkasi Laporan 

Kuangan Auditan 

(Y) 

Indonesian 

Capital 

Market 

Directory 

(ICMD) 

Kuantitatif dalam jumlah hari 

yang dibutuhkan untuk 

mengumumkan laporan keuangan 

tahunan auditan ke public 

Skala Rasio 

Ukuran 

Perusahaan (X1) 

Laporan 

Posisi 

Keuangan 

Logaritma natural Total Aset Skala Rasio 
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Opini Audit (X2) Laporan 

Tahunan 

Perusahaan 

Variabel dummy, skor 1 jika 

perusahaan mendapatkan WTP 

dan 0 utntuk selain dari WTP 

Skala 

Nominal 

Komite Audit 

(X3) 

Laporan 

Tahunan 

Perusahaan 

Perbandingan jumlah anggota 

komite audit yang memiliki latar 

belakang akuntansi atau keuangan 

dengan jumlah total anggota 

komite audit 

Skala Rasio 

Profitabilitas (X4) Laporan Laba 

atau Rugi 

Tahunan 

Perusahaan 

Perhitungan ROA dengan 

membagi Labat atau Rugi setelah  

pajak dengan Total Aset 

Skala Rasio 

Sumber : data yang sudah diolah tahun 2018 

1.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan  tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

periode 2016. Data sekunder ini diperoleh dengan mengakses situs resmi 

Indonesia Stock Exchange(www.idx.co.id). 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data.Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non 

partispan.Dalam metode ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dan 

hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2010).Adapun beberapa 

metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

 

http://www.idx.co.id/
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1.5.1 Metode Studi Pustaka 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan mengkaji berbagai sumber 

seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 

1.5.2 Metode Dokumentasi  

Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang diakses melalui 

www.idx.co.id. 

1.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah Proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis.Data diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan 

PerusahaanManufaktur yang terdaftar di BEI.Model yang digunakan 

adalah Model Analisis Regresi Berganda.Dengan menggunakan koefisien 

regresi. 

1.6.1 Statistik deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2009). Standar deviasi, nilai 

minimum, dan nilai maksimum menunjukkan persebaran data, sedangkan 

mean menunjukkan nilai rata-rata dari data yang bersangkutan. Penelitian 

ini akan mencari pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Komite 

Audit, dan Proftabilitas terhadap Rentang Waktu Publikas Laporan 

Keuangan Auditan. 

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

Uji 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).Cara untuk mendeteksi apakah variabel 

terdistribusi secara normal dalam penelitiandilakukan uji statistik one-

sample Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dari one-

sample Kolmogorov-Smirnov adalah:  

1. Jika hasil one-sample Kolmogorov-Smirnov di atas tingkat 

signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tersebut memenuhi asumsi normalitas; dan  

2. Jika hasil one-sample Kolmogorov-Smirnov di bawah tingkat 

signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. 

1.6.3 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

multikoliniearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi serta data yang 

normal. Model regresi dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika 

telah memenuhi persyaratan Best Linier Unbiased Estimative (BLUE) 

yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinieritas, 

tidak terdapat autokorelasi, dan data normal. 
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1.6.3.1 Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang 

satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yangnilai korelasi antar sesama 

variabel sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan olehvariabel independen lainnya. Jadi 

nilai tolerance yang rendah sama dengan nilaiVIF yang tinggi (karena VIF 

= 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakaiuntuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance< 0,10 atausama dengan 

VIF > 10 (Ghozali, 2013). Jadi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas 

apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

1.6.3.2 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. Model regresi yang baik adalah 
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regresi yang bebas dari autokorelasi.Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). 

1.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan nilai 

residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola 

tertentu yang teratur dan data tersebar acak diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka diidentifikasikan tidak terdapat heterokedastisitas. 

1.6.4 Analisis Regresi 

Uji Regresi Dengan Variabel Dummy 

 Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk 

mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif (misal: jenis kelamin, 

ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan lain-

lain). Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang 

diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinue. 

Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorik 

atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai 2 (dua) nilai yaitu 1 dan 
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nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1 (D=1) untuk salah 

satu kategori dan nol (D=0) untuk kategori yang lain. 

Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi 

besarnya nilai variabel tergantung/dependen atas dasar satu atau lebih 

variabel bebas/independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang 

digunakan bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang 

digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif (data 

kualitatif tidak memiliki satuan ukur), agar data kualitatif dapat digunakan 

dalam analisa regresi maka harus lebih dahulu di transformasikan ke 

dalam bentuk kuantitatif. Contoh data kualitatif misal jenis kelamin adalah 

laki-laki dan perempuan, harus di transform ke dalam bentuk Laki-laki = 1 

; Perempuan = 0. atau tingkat pendidikan misal SMA dan Sarjana, maka 

diubah menjadi SMA = 0 ; Sarjana = 1, skala yang terdiri dari dua yakni 0 

dan 1 disebut kode Binary, sedangkan persamaan model yang terdiri dari 

Variabel Dependentnya Kuantitatif dan variabel Independentnya skala 

campuran : kualitatif dan kuantitatif, maka persamaan tersebut disebut 

persamaan regresi berganda Dummy. Dalam kegiatan penelitian, kadang 

variabel yang akan diukur bersifat kualitatif, sehingga muncul kendala 

dalam pengukuran, dengan adanya variabel dummy tersebut, maka besaran 

atau nilai variabel yang bersifat kualitatif tersebut dapat di ukur dan diubah 

menjadi kuantitatif. (Ghozali, 2013).Model regresi didefinisikan dalam 

persamaan berikut: 

RWPLK= ßo+ ß1SIZE+ ß2DOA+ ß₃KA+ ß₄PROF+ ε 
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Dimana : 

ß  = Konstanta 

RWPLK  = Rentang waktu Publikasi Laporan Keuangan, Jumlah 

hari dari tanggal tahun tutup buku sampai laporan 

keuangan dipublikasikan, dihitung secara kuantitatif per 

hari. 

SIZE = Ukuran Perusahaan, proksi logaritma total aset klien 

OA = Opini Audit, jika pendapat WTP = 1 dan 0 untuk selain 

WTP 

KA = Komite Audit, Rasio Komite Audit 

PROF = Profitabilitas, Rasio Return On Asset 

ε = Standar Error 

1.6.4.1 Uji Statistik Parsial (Uji t) 

T-test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan, opini audit, komite audit, dan profitabilitas 

terhadap variabel dependen Rentang waktu publikasi laporan keuangan. 

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. 
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1.6.4.2 Uji 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 secara simultan ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan 

nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian 

simultan terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan 

nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 

persen maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2. Jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan 

nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5 

persen maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

1.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji signifikansi korelasi R dilakukan untuk mengetahui kuatnya 

tingkat hubungan antara lima variabel, sedangkan koefisien determinasi 

(KD) atau Rsquareuntuk mengetahui kemampuan untuk mempengaruhi 

(Incremental Explanatory Power) dari masing-masing variabel independen 
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yang digunakan dalam penelitian atau secara singkatnya, 

koefisiendeterminasi (R
2
) padaintinyauntuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.(Ghozali, 

2009). 

 


