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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak periode tahun 2013-2014. 

 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa bukti, catatan dan laporan historis yang dipublikasikan atau 

tidak dipublikasikan. Data-data yang digunakan di dalam penelitian ini 

bersumber dari Pojok BEI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan 

melalui website www.idx.co.id serta data perusahaan yang go publik 

karena umumnya perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk 

melaporkan laporan keuangan tahunan kepada pihak luar perusahaan, 

sehingga data dapat diperoleh dengan mudah. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara hati-hati 

untuk mewakili populasi tersebut, sehingga sampel benar-benar bersifat 

representative. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan 

http://www.idx.co.id/
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pemenuhan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-

2014. 

2. Perusahaan tersebut  telah menerbitkan laporan keuangan tahunan 

untuk periode tahun 2013-2014. 

3. Menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan untuk periode tahun 2013-2014. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

penelusuran data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan 

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data sekunder dari 

pojok BEI.  Dokumen ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan 

yang telah dipublikasikan. Membuat daftar mengenai perusahaan yang 

telah melaporkan laporan keuangan perusahaanya. Selain itu 

mengumpulkan data dari website resmi perusahaan serta data yang diambil 

dari internet www.idx.co.id. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel terikat yang 

hasilnya ditentukan oleh variabel independen, serta variabel independen 

yaitu variabel bebas dan tidak terikat yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan, sedangkan variabel independenya terdiri 

dari profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan opini audit. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan (TIME). Berdasarkan KEP-346/BL/2011 

tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan 

Publik yaitu perusahaan yang dikategorikan tepat waktu apabila 

melaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari)  dari 

tanggal laporan keuangan atau batas terakhir penyampaian laporan tanggal 

31 Maret tahun berikutnya. Variabel ketepatan waktu penyampaian 

laporan keuangan (TIME) diukur dengan menggunakan variabel dummy 

dimana kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu pada tanggal 1 

Januari sampai 31 Maret dan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat 

waktu atau menyampaikan laporan keuanganya lebih dari 90 hari setelah 

akhir tahun atau setelah tanggal 31 Maret. 
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2. Variabel Independen 

a. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam 

penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA 

(Return On Asset). ROA adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan yang diukur dengan 

membandingkan laba bersih dengan total aktiva. Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

                      
           

          
 

b. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau 

kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diukur dengan Total asset. Agar data lebih valid dalam analisis 

maka nilai ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilogaritmakan 

dengan menggunakan logaritma natural.  

               

c. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang beranggotakan satu atau 

lebih anggota dewan komisaris dengan berbagai keahlian, 

pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai 
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tujuan komite audit. Proporsi Komite Audit diukur dengan 

menggunakan indikator jumlah anggota dari luar perusahaan 

terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. 

              
             

                   
 

 

d. Opini Audit  

Tujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk 

menyatakan pendapatan apakah laporan keuangan klien disajikan 

secara wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dalam penelitian 

ini opini audit wajar tanpa pengecualian diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang mendapat opini 

wajar tanpa pengecualian diberi nilai dummy 1, sedangkan opini 

selain itu diberi nilai dummy 0 (Carslaw dan Kaplan, 1991). 

 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan data 

dalam suatu penelitian atau memberikan informasi karakteristik 

variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maximum, mean dan 

standar deviasi. Minimum maksimum digunakan untuk melihat nilai 

minimum dan maksimum dari populasi. Mean digunakan untuk 
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memperkirakan besar rata–rata populasi yang diperkirakan dari 

sampel. Standar deviasi untuk menilai dispersi rata–rata dari sampel. 

Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari 

sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

2. Pengujian Kelayakan Model Regresi 

Penggunaan kelayakan model regresi logistik dilakukan 

dengan menggunakan Omnibus Test of Model Coeficient. Pada uji 

kelayakan menggunakan Omnibus Test of Model Coeficient model 

regresi layak digunakan jika nilai probabilitas chi square < 0,05, 

apabila nilai probabilitas chi square > 0,05 maka model regresi tidak 

layak digunakan. Kelayakan model regresi dinilai menggunakan 

Hosmer and Lemeshow’s Goodnes of Fit Test). Berikut merupakan 

hipotesis yang digunakan untuk menilai kelayakan model regresi: 

H0: Tidak ada perbedaan antara model dengan data. 

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data. 

H0 diterima apabila nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodnes of Fit > 

0,05, yang artinya data empiris cocok atau sesuai dengan model. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model 

dengan data sehingga model data dikatakan fit (Ghozali, 2005). 

3. Menilai Model Fit 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -

2Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number=0) dengan nilai -
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2Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number=1). Adanya 

pengurangan nilai antara -2LL awal dengan nilai –2LL pada langkah 

berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesakan fit 

dengan data (Ghozali, 2005). 

4. Koefisien Determinasi 

Nilai Nagelker R square dapat diinvestasikan seperti R 

square pada regresi berganda (Ghozali, 2005). Koefisien determinasi 

menunjukkan presentase besarnya  pengaruh semua variabel 

independen terhadap nilai variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi dari 0 sampai 1. Semakin mendekati nol, maka semakin 

kecil pengaruhnya sebaliknya semakin mendekati satu maka besar 

pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen. 
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G. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate  dengan 

menggunakan regresi logistik. Disamping itu asumsi multivariate normal 

distribution tidak dipenuhi karena variabel bebasnya merupakan kombinasi 

antara metrik dan nominal. Model regresi logistik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                

Keterangan: 

TIME :   
 

   
 : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

(dummy:0 = tidak tepat waktu / p-1, dan 1 = tepat waktu / p) 

  :  Koefisien x 

ROA : Profitabilitas ( Return On Asset) 

T  : Ukuran Perusahaan (Total Assets) 

AC : Komite Audit 

OA : Opini Audit  

ε  : Error 

 

 

 

 

 

 


