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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Uma (2006:7), penelitian adalah sebagai penyelidikan atau investigasi 

yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah  terhadap 

suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau 

solusi terkait intinya yang memberikan informasi yang diperlukan untuk 

memandu dalam pengambilan keputusan. Defenisi penelitian atau riset menurut 

Samsul, dkk (2011:12) adalah prosedur ilmiah yang ditempuh oleh seseorang 

untuk memahami ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan religiutas. Sasaran dari 

usaha peningkatan pengetahuan secara ilmiah adalah menjelaskan, mempresdiksi, 

dan atau mengendalikan fenomena. Dalam penelitian ini desain penelitian yang 

digunakan adalah menurut Uma Sekaran. 

 

3.1.1 Tujuan Studi 

Dalam penelitian ini tujuan studinya adalah pengujian hipotesis (analisis 

dan prediktif). Uma (2006:162), studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis 

biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaana antara 

kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu 

situasi. 
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3.1.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis investigasi dalam penelitian ini adalah korelasional. 

Uma Sekaran (2006:165), jika peneliti berminat untuk menemukan variabel 

penting yang berkaitan dengan masalah, studi tersebut disebut studi korelasional. 

Mudrajad (2003:9), penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah 

terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh 

korelasi yang ada antara variabel yang diteliti. 

 

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti 

Dalam penelitian ini, intervensi dari peneliti adalah intervensi minimum, 

karena peneleti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya.  Data sekunder biasanya telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2002). Sehingga intervensi dari penulis 

minimun dalam mempengaruhi data. 

 

3.1.4 Situasi Studi 

Situasi studi untuk penelitian ini adalah studi lapangan dimana situasi 

dalam penelitian ini tidak diatur. Uma (2006:173), studi lapangan dimana 

beberapa faktor diuji dalam situasi alami dan kegiatan sehari-hari berlansung 

dengan intervensi minimal peneliti. 
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3.1.5 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, sebab yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013-2015. Organisai adalah penyusunan dan pengaturan 

bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan, susunan dan aturan dari berbagai 

bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur, gabungan kerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

3.1.6 Horizon Waktu 

Penelitian ini menggunakan longitudinal sebab penelitian dilakukan 

beberapa waktu pengamatan yaitu pada tahun 2013-2015. Uma sekaran 

(2006:178), jika data variabel terikat dikumpulkan pada dua atau lebih batas 

waktu untuk menjawab pertanyaan peneliti, disebut longitudinal. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini 

untuk menguji hipotesis analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan 

penyampaian informasi laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menganalisis 

variabel laba-rugi, solvabilitas, total aset dan umur perusahaan terhadap 

keterlambatan penyampain laporan keuangan kepada  
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3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan 

melalui media perantara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

ada hubungan dan pengaruh beberapa variabel dengan melakukan pengujian 

hipotesis terhadap variabel yang diteliti.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia dalam periode 2013 sampai dengan 2015 yang diakses di 

www.idx.co.id. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Prasetyo (2005:119), populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin 

diteliti. Sementara itu sempel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah go public di bursa efek 

Indonesia yang terlambat melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

kantor akuntan publik yang terdafter di BEI pada tahun 2013-2015. 

 

3.3.2. Sampel 

Adapun teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian 

adalah purposive sampling. Supranto (2014:2), sampling ialah cara penelitian 

yang tidak menyeluruh, dengan perkataan lain hanya elemen yang sampel yang 

http://www.idx.co.id/
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diteliti. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang terlambat 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang 

terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2015. 

b. Perusahaan terdaftar di BEI sejak 1 Januari 2013-2015 tanpa delisting 

dalam periode penelitian tersebut. 

c. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang telah audit selama tahun 

2013-2015 sehingga memenuhi kriteria kecukupan data. 

d. Perusahaan memiliki periode laporan keuangan yang berkahir 31 

desember. 

e. Perusahaan yang tergolong perusahaan manufaktur. 

f. Memiliki laporan keuangan dalam satuan rupiah jika dalam dolam dolar 

disebutkan kurs yang dipakai dalam laporan keuangan periode tersebut. 

Dari kriteria di atas diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan manufaktur 

yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2013-2015 antara lain 

sebagai berukut: 

Tabel 3.1 

Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ABBA MAHAKA MEDIA Tbk 

2 ARTI RATU PRABU ENERGI Tbk 

3 BCIC BANK JTURST INDONESIA Tbk 

4 BUMI BUMI RESOURCES Tbk 
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 Sumber:IDX.CO.ID 

 

3.4 Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumen, 

yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang 

lain. Dalam penelitian ini data yang diperoleh di ambil dari dokumen yang ada 

pada BEI dengan melakukan pencarian melalui webside www.idx.co.id, kemudian 

akan mengambil pilihan perusahaan tercatat. Setelah itu, dilihat tanggal 

penerbitan laporan keuangan yang tercatat di BEI, jika tanggal laporan penerbitan 

laporan audit lebih dari 4 bulan, maka data tersebut yang digunakan dalam 

5 ELTY BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk 

6 GMCW GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk 

7 HOME HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk 

8 IKBI SUMI INDO KABEL Tbk 

9 ISSP STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIATbk 

10 LMAS LIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk 

11 MTFN CAPITALINC INVESMENT Tbk 

12 TINS TIMAH (PERSERO) Tbk 

13 SIPD SIERAD PRODUCE Tbk 

14 SOBI SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk 

15 SIMA SIWANI MAKMUR Tbk 

16 SQMI RENUKA COALINDO Tbk 

17 TRUB TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING Tbk 

18 ZBRA ZEBRA NUSANTARA Tbk 

http://www.idx.co.id/
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penelitian ini. Kemudian diseleksi lagi sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan 

memenuhi syarat dalam penelitian ini. 

 

3.5 Definisi operasional dan pengukuran variabel 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

 Uma (2007:16), Variabel dependen adalah merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah memahami 

dan membuat variabel dependen menjelaskan variabelitasnya atau 

mempengaruhinya.  

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan yang biasa disebut dengan audit delay. 

Keterlambatan ini diukur dari lamanya tanggal diterbitkannya laporan audit dari 

tahun tutup buku perusahaan. 

 

3.5.2 Variabel Independen 

 Uma (2007:117), variabel independent adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel 

independent dalam penelitian ini adalah laba rugi, solvabilitas, total aset, dan 

umur perusahaan. 

1. Laba rugi 

Budi (2007:77), perhitungan laba rugi merupakan informasi mengenai 

jumlah yang diterima dari penjualan barang dan pendapatan lain, dikurangi 

dengan biaya dan beban pengeluaran yang telah dikeluarkan perusahaan untuk 
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beroperasi atau melaksanakan kegiatan usaha. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan dummy. Untuk perusahaan yang mengalami kerugian diberi kode 1 

dan perusahaan yang lab diberi kode 0. 

2. Solvabilitas 

Robert, dkk (2008:719), solvabilitas adalah merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

Perusahaan yang seperti ini biasa dikatakan sebagai perusahaan yang tidak sehat 

atau tidak solvabel. Untuk mengukur solvabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan debt to equity ratio dengan rumus:  

                   
            

          
 

3. Total Aset 

Aset dijadikan sebagai suatu indikator untuk menentukan ukuran 

perusahaan. Elen dan Angraeni (2012) dalam penelitiannya menjadikan total aset 

sebagai dari ukuran perusahaan, Artinya total dari aset merupakan ukuran besar 

atau kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, menggunakan log size 

(natural logaritma) untuk menghaluskan besarnya angka dan menyamarkan 

ukuran regresi. 

4. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan suatu hal yang penting dalam perjalanan 

perusahaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan umur perusahaan adalah 

listing di BEI yang dihitung sejak first issue perusahaan. 
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Tabel Operasional Variabel 3.4 

Variabel 

penelitian 

Definisi operasional 

variabel 

Skala Rumus 

Keterlambatan 

Penyampaian 

Laporan  

keuangan (Y) 

Keterlambatan penyampain 

laporan keuangan yang biasa 

disebut dengan audit delay. 

Keterlambatan ini diukur 

dari lamanya tanggal 

diterbitkannya laporan audit 

dari tahun tutup buku 

perusahaan. 

Rasio Dilihat dari tanggal 

diterbitkannya laporan 

keungan di BEI. 

Laba rugi (X1) Laba rugi adalah suatu 

perbandingan antara 

pendapatan dengan semua 

beban-beban 

Rasio Perhitungannya dengan 

menggunakan dummy. 

Jika Laba skor 0 dan 

jika Rugi skor 1. 

Solvabilitas(X2) Solvabilitas dapat diukur 

dengan menggunakan debt 

to asset. 

Rasio Solvabilitas = 

Jumlah kewajiban 

Total Asset 

Total aset(X3) Total aset biasa digunakan  

untuk mengukur tingkat 

ukuran perusahaan  

Rasio SIZE=  

Ln (Total Asset) 

Umur 

Perusahaan(X4) 

Umur peruhaan dilihat dari 

tanggal akta pendiriannya. 

Rasio Dalam penelitian ini 

dilihat dari tanggal 

listing di BEI sampai 

tahun penelitian. 

 

 

3.6 Pengolahan dan Analisis Data 

 Pada tahap pengolahan data, data yang diperoleh akan diuji untuk 

mendapatkan hasil dan tujuan dari penelitian ini. Alat ujinya adalah ssebagai 

berikut: 
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3.7. Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif maka model tersebut harus memenuhi 

asumsi klasik regresi. Model regresi linier berganda mengasumsikan tiga hal 

penting yaitu, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak 

terjadi heteroskedastisitas diantara koefisien regresi yang diuji. Uji yang 

dilakukan antara lain adalah uji normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, 

dan multikolinearitas. 

 

3.7.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau mendekati 

normal, yaitu dengan cara analisis statistik. 

 Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-

S) adalah apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov   0,05, maka data 

residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov   0,05, maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 

2006). 

 

3.6.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
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terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelsi dapat diketahui melalui uji 

Durbin-watson (DW test). Uji Durbin Watson rumusnya sebagai berikut: 

    
            

 
          

 

 

 

Dimana: d = Nilai Durbin Watson 

  e = Residual 

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan d tabel. Adapun 

kriteria yang dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angaka DW di bawah -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi 

c. Angka DW di atas 2 berarti ada korelasi negatif 

 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji asumsi Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi keragaman varian. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara grafik scatterplot 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya, uji park, uji glejser, 

dan uji white. Metode yang digunakan untuk menguji adanya gejala ini adalah 

dengan melihat scatterplot. Dengan dasar analisis yaitu jika tidak ada pola yang 

jelas, secara titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.7.4 Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi, 

berarti terdapat masalah Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat diukur dari nilai tolerence 

dan variance inflation factor (VIF) dan menganalisis korelasi variabel-variabel 

indepneden (Ghozali, 2006). 

 Nilai tolerence dan variance inflation factor (VIF) menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independennya. 

Tolerence mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerence yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerence). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerence≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥10 (Ghozali, 2006). 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Analisis Regresi Berganda 

 Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi 

linier berganda dengan bantuan aplikasi Statistical Package fo Sosial Science 

(SPSS) versi 21.0. Berdasarkan hipotesis dalam  penelitian ini maka metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan 



56 

 

 

atau memperkirakan secara kuntitatif dari beberapa faktor secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. 

 Hubungan fangsional antara satu variabel terikat dengan variabel bebas 

dapat dilakukan dengan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda 

adalah analisis tentang hubungan antara satu dependent variabel dengan dua atau 

lebih independent variabel. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan model regresi linier berganda dengan persamaan 

sebagai berikut:  

 Y= β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 + ei 

Keterangan: 

Y   = Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan 

X1 = Laba-Rugi 

X2 = Solvabilitas 

X3 = Total Aset 

X4 = Umur Perusahaan 

β1,β2, β3, β4 = Koefesien Regresi 

ei = Residual 

 

3.8.2 Uji T (Uji Parsial) 

 Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika tingkat probalitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun prosedur 
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pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

a. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi ( α ) < 0,05, maka Ho 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen 

secara varsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial 

variabel indpenden berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi ( α ) > 0,05, maka Ho 

diterima, yang berarti secara parsial variabel indpenden tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.8.3 Uji F (Uji simultan) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai penagruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Yaitu 

dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan 95% 

dan signifikansi sebesar 0,05. 

a. Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. 

b. Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. 

 

3.8.4 Uji Koefisien determinasi 

 Koefisien determinasi (  ) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan meodel dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 
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2011). Koefisien determinasi (  ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel indpenden dalam menjelaskan variabel dependen. 


