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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Obyek/ Subyek Penlitian 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota komite audit terhadap 

variabel dependen yaitu  audit report lag. Adapun obyek yang menjadi 

penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2012 sampai dengan 2016.  

B. Jenis Data  

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber dengan secara tidak 

langsung atau data yang didapatkan dari data yang telah diolah terlebih 

dahulu contohnya seperti laporan keuangan pada perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data mudah 

didapatkan,  biayanya lebih murah, dan penggunaan laporan keuangan yang 

didalamnya telah diaudit oleh akuntan publik sehingga data terpercaya 

keabsahannya. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 



Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling dimana adanya penentuan dalam pengambilan 

sampel, sehingga ada kriteria tentu dalam penentuan sampel. 

Adapun kriteria-ktiteria tersebut sebagai berikut: 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar secara berturut-turut di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)  selama periode 2012-2016.  

2. Tidak mengalami delisting selama periode pengamatan dan 

perusahaan menyajikan laporan keuangan secara berkelanjutan 

selama periode penelitian. 

3. Menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan 

keuangan auditan oleh auditor independen secara konsisten tahun 

2012-2016 

4. Data yang dibutuhkan tersedia dalam laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumenter. Data dokumenter adalah data yang memuat informasi mengenai 

suatu obyek atau kejadian yang telah terjadi dan dikumpulkan, dicatat, atau 

disusun dalam arsip. Data-data ini diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia www.idx.co.id, website perusahaan yang diteliti dan berbagai 

macam literatur yang ada. 

E. Definisi  Operasional Variabel Penelitian  

1. Variabel Dependen 



Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit report lag.  

Audit report lag merupakan jangka waktu antara tanggal tutup buku 

sampai dengan diterbitkannya laporan audit (Afify, 2009). Variabel audit 

report lag dilambangkan dengan ARL. Variabel audit report lag diukur 

secara kuantitatif yaitu jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal 

laporan audit perusahaan yang ditandatangani.   

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota 

komite audit. Berikut definisi dari variabel independen dalam penelitian 

ini : 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh 

direksi, manajer dan dewan komisaris (Junaidi, dalam Swami dan 

Latrini, 2013) 

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase saham yang 

dimiliki manajemen perusahaan seperti direksi, manajer dan dewan 

komisaris. Variabel ini selanjutnya disimbolkan dengan MO di dalam 

persamaan.   

MO = 
𝐾𝐸𝑃𝐸𝑀𝐼𝐿𝐼𝐾𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑁𝐴𝐽𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿 

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝑆𝐴𝐻𝐴𝑀 𝐵𝐸𝑅𝐸𝐷𝐴𝑅
 × 100 

 



b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi laun. Chen dan Zhang (2006) 

mengemukakan kepemilikan institusional sebagai persentase suatu 

perusahaan yang memiliki investment banking, mutual funds, dana 

pension, asuransi, bank, dan reksa dana (Mahendra dan Putra, 2014).  

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase saham yang 

dimiliki institusi lain. Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan IO 

di dalam persamaan. 

IO = 
𝐾𝐸𝑃𝐸𝑀𝐼𝐿𝐼𝐾𝐴𝑁 𝐼𝑁𝑆𝑇𝐼𝑇𝑈𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿 

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝑆𝐴𝐻𝐴𝑀 𝐵𝐸𝑅𝐸𝐷𝐴𝑅
 × 100 

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen  

Menurut Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang 

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan 

Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan 

Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan 

Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang 

anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib 

paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota 

Dewan Komisaris. 

Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan proporsi 

dewan komisaris independen dengan jumlah dewan keseluruhan. 



Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan BIND di dalam 

persamaan. 

BIND = 
𝐷𝐸𝑊𝐴𝑁 𝐾𝑂𝑀𝐼𝑆𝐴𝑅𝐼𝑆 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝐸𝑁𝐷𝐸𝑁 

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝐾𝐸𝑆𝐸𝐿𝑈𝑅𝑈𝐻𝐴𝑁 𝐷𝐸𝑊𝐴𝑁 𝐾𝑂𝑀𝐼𝑆𝐴𝑅𝐼𝑆
 

 

d. Ukuran Komite Audit 

Menurut Peraturan OJK NOMOR 55/POJK.04/2015 tentang 

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite 

Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan 

fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 

(tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 

Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Ukuran komite audit 

diukur dengan jumlah keseluruhan komite audit. Selanjutnya variabel 

ini disimbolkan dengan ACSIZE di dalam persamaan. 

ACSIZE = Jumlah keseluruhan komite audit 

e. Kompetensi Anggota Komite Audit 

Menurut Menurut POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 pasal 7 yang 

mensyaratkan bahwa perusahaan mewajibkan sedikitnya salah satu 

anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di 

bidang akuntansi dan keuangan.  

Kompetensi anggota komite audit yang diukur dengan  proporsi 

anggota komite Audit yang kompeten atau memiliki keahlian dibidang 

Akuntansi dan Keuangan dengan jumlah anggota komite Audit. 



Selanjutnya variabel ini disimbolkan dengan ACEXP di dalam 

persamaan. 

ACEXP = 
𝐾𝑂𝑀𝐼𝑇𝐸 𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇 𝑌𝐴𝑁𝐺 𝐾𝑂𝑀𝑃𝐸𝑇𝐸𝑁 

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝐾𝐸𝑆𝐸𝐿𝑈𝑅𝑈𝐻𝐴𝑁 𝐾𝑂𝑀𝐼𝑇𝐸 𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇
 

 

F. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2010), mendefinisikan statistik deskriptif sebagai 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif dapat dilakukan 

guna mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, 

regresi, atau membandingkan dua rata-rata data sampel atau populasi 

(Sugiyono, 2010). 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk 

mengetahui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota 

komite audit dan audit report lag. Pengukuran yang digunakan adalah 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar 

deviasi. 

Maksimum-minimum dalam analisis deskriptif digunakan untuk 

melihat nilai maksimum dan nilai minimum dari populasi pada penelitian 

ini . Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang 



diperkirakan menjadi sampel penelitian. Standar deviasi digunakan untuk 

menilai dispersi rata-rata dari sampel pada penelitian ini.  

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan pengujian untuk mengetahui 

apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Nazaruddin dan 

Basuki, 2015). Dalam penelitian ini proses uji normalitas data 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) tidak signifikan, maka semua data yang 

ada pada penelitian terdistribusi secara normal. Tetapi, jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) signifikan, maka semua data yang ada 

pada penelitian tidak terdistribusi secara normal. Jika Nilai Signifikan 

pada Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari nilai aplha 0.05, 

maka dapat disimpulkan data menyebar normal dan sebaliknya. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas pada penelitian ini untuk menunjukkan 

adanya hubungan linear antara variabel independen sebagai peubah 

dalam model regresi ganda. Jika variabel-variabel independen 

memiliki hubungan yang signifikan dapat saling memengaruhi satu 

dengan yang lainnya maka dapat terjadinya multikolinearitas. 

Seharusnya dalam model regresi yang baik diantara variabel 

independen tidak terjadi korelasi.  



Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015), pendeteksian 

multikolinearitas dapat dinilai Variance Inflation Factors (VIF) dan 

nilai Tolerance. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai VIF < 10 

dan nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terdapat multikolinearitas 

diantara variabel independen dan sebaliknya. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini untuk menunjukkan 

ketidaksamaan varians dari residual variabel independen yang 

berbeda. Untuk  memenuhi persyaratan pada model ini ialah 

terdapatnya kesamaan varians dari residual variabel independen yang 

berbeda atau dapat disebut homoskedastisitas.  

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode 

scatter plot dengan melihat plot antara nilai prediksi dan nilai 

residual. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu 

pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian 

melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit (Nazaruddin 

dan Basuki, 2015). 

Selain menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yang dapat di 

lihat dengan metode scatter plot, uji statistik pun dapat dilakukan 

dengan uji Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan 

antara variabel independen dengan variabel residual absolute. 

Variabel bersangkutan akan bebas heteroskedastisitas, jika nilai p > 

0,05 (Nazaruddin dan Basuki, 2015). 



d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu 

korelasi yang terjadi antara residual yang ada pada model regresi.  

Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015), metode pengujian yang 

sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan 

kriteria untuk lolos dari autokorelasi yaitu dengan melihat hasil output Uji 

Durbin-Watson dengan ketentuan jika nilai du < dw < (4-dL). Nilai dU dan 

dL didapatkan dari tabel statistik Durbin Watson. 

G. Uji  Hipotesis dan Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisis Multiple Regression atau regresi 

berganda untuk menguji hipotesis dikarenakan terdapat lima (5) variabel 

independennya. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara 

variabel dependen yaitu audit report lag dengan variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, ukuran komite audit, kompetensi anggota komite audit.  

Persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut: 

ARL  =  𝛼 + +𝛽1 (MO) + 𝛽2 (IO)  + 𝛽3 (BIND)  + 𝛽4 (ACEXP) + 𝛽5 

(ACFM) +𝜀 

Dimana:  

ARL = Audit Report Lag 

�1,2,3,4,5 = Koefisien 

MO  = Kepemilikan Manajerial 



IO  = Kepemilikan Institusional 

BIND = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

ACSIZE = Ukuran Komite Audit  

ACEXP = Kompetensi Anggota Komite Audit 

𝜀  = Error 

Selanjutnya dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasai digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Koefisien Determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R
2 

. Nilai adjusted 

R
2
  adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika nilai adjusted R

2
 kecil berarti 

kemampuan dari variabel independen pada penelitian ini menjelaskan 

variasi dalam variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai 

adjusted R
2
 mendekati satu maka variabel independen pada penelitian ini 

menjelaskan variasi dalam variabel dependen dengan hampir sempurna.  

2. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan atau lebih dikenal dengan Uji F dilakukan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-

sama dapat mempunyai pengaruh terhadapa variabel dependen. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 % (α = 0,05). 

Kriteria untuk penerimaan hipotesis yaitu jika nilai signifikan kurang dari 

atau sama dengan 5 % (α = 0,05) maka hipotesis diterima yang berarti 



secara bersama-sama variabel MO, IO, BIND, ACSIZE, dan ACEXP 

berpengaruh terhadap ARL. 

3. Uji Siginifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Uji signifikan parameter individual atau dikenal dengan Uji t 

digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen secara individu (partial) dapat menjelaskan perilaku 

dalam variabel dependen. Uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% (α = 0,05). Kriteria untuk penerimaan hipotesis yaitu jika 

nilai signifikansi kurang atau sama dengan 5% (α = 0,05)  maka hipotesis 

diterima yang berarti secara partial  variabel MO, IO, BIND, ACSIZE, 

dan ACEXP berpengaruh terhadap ARL. 



 
 

 
 

 


