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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

 Yang dimaksud objek penelitian adalah sasaran penelitian. Menurut 

Sugiyono (2014 : 20)  Objek penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari 

orang atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Kemudian dipertegas oleh Siyoto & Sodik (2015) 

dengan mendefinisikan variabel sebagai sesuatu yang menjadi objek pengamatan 

penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau 

gejala yang akan diteliti. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu audit 

report lag, financial distress, dan opini audit. Sementara itu, untuk subjek penelitian 

ini adalah perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai tahun 2020.   

Dalam penelitian ini memilih sektor property dan real estate karena adanya 

potensi jumlah penduduk di Indonesia yang banyak dan memerlukan pembangunan 

berkaitan dengan perumahan, apartemen, gedung kantor, dll, selain itu sektor ini 

merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi pasar yang menarik dalam 

jangka panjang. Namun pada tahun 2021, tercatat 15 perusahaan sektor property 

dan real estate terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan untuk periode 

31 desember 2020, total 88 perusahaan yang terlambat dikenai peringatan tertulis I 

atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan atau sebesar 17,05% 

perusahaan yang terlambat merupakan perusahaan yang bergerak di sektor property 
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dan real estate, Persentase ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti di sektor property dan real estate.  

3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Desain Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian merupakan proses kegiatan 

dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait 

dengan tujuan penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode analisis kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

 Dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari financial distress 

dan opini audit, sedangkan variabel dependennya adalah audit report lag. Metode 

kuantitatif atau statistik ini, memiliki tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

3.2.2 Definisi dan Operasional Variabel  

1. Variabel Dependen  

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

lag merupakan jumlah hari yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan 

proses audit yang dihitung dari tanggal berakhirnya tahun fiskal atau tahun tutup 

buku perusahaan sampai dengan pada tanggal laporan audit independen. Data audit 

report lag dapat dilihat pada laporan keuangan pada bagian laporan auditor 
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independen, yaitu tanggal tutup tahun buku 31 desember sampai tanggal 

ditandatanganinya laporan auditor independen. Audit report lag dihitung 

berdasarkan jumlah hari antara tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan 

tanggal yang tertera dalam laporan auditor. 

2. Variabel Independen  

a. Financial Distress  

Financial distress (kesulitan keuangan) yang dimaksud dalam penelitian ini 

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kewajibannya. Financial 

distress menjadi tahapan terjadinya penurunan kondisi keuangan sebelum 

terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Melinda & Wijaya, 2021).  

Dalam penelitian ini menggunakan model Altman Z-score revisi. Salah satu 

kelebihan model Altman’s Z-score revisi yaitu modelnya dibuat agar dapat 

digunakan di semua perusahaan. Selain itu, terdapat rasio book value of equity to 

book value of debt. Dimana rasio ini diukur dengan nilai buku ekuitas dan nilai buku 

dari total utang. Altman menjelaskan bahwa rasio ini menunjukan besar aset 

perusahaan yang dapat menurun nilainya sebelum kewajiban melebihi aset dan 

perusahaan mengalami financial distress (Prasetianingtias & Kusumowati, 2019). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan model Altman Z-score. Berikut 

model persamaan yang berhasil dikembangkan: 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Dimana : 

X1 : Modal Kerja / Total Aset  

X2 : Laba Ditahan / Total Aset  
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X3 : EBIT / Total Aset  

X4 : Nilai Buku Ekuitas / Nilai Buku Utang  

b. Opini Audit  

 Opini audit merupakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh auditor independen perusahaan. Opini audit tersebut nantinya 

akan berguna bagi pihak berkepentingan dalam memandang prospek suatu 

perusahaan.  

 Dalam penelitian ini diukur dengan melihat jenis opini yang diberikan oleh 

auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Variabel ini 

menggunakan variabel dummy dimana opini audit dibagi menjadi 2 kelompok 

sesuai dengan jenis opini. Dimana untuk pendapat wajar tanpa pengecualian 

(unqualified opinion) diberi kode 1, sedangkan pendapat lainnya diberi kode 0 

(Siahaan et al., 2019).  

 Berikut ini dalam tabel 3.1 dijelaskan skala pengukuran variabel dalam 

penelitian ini, sebagai berikut:  

Tabel 3.  1 Skala Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Operasional Rumus 

Skala 

Pengukuran 

 

Audit 

Report Lag 

(Y) 

Rentang waktu 

penyelesaian audit 

laporan keuangan 

sejak tutup buku 

sampai tanggal yang 

tertera di laporan audit 

 

Tanggal laporan audit-

tanggal laporan 

keuangan 31 Desember  

Rasio 
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Variabel Definisi Operasional Rumus 

Skala 

Pengukuran 

 

Financial 

Distress 

(X1) 

Financial distress 

didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban 

kewajibannya  

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 

6,72X3 + 1,05X4 

Dimana: 

X1: Modal Kerja / Total 

Aset  

X2: Laba Ditahan / 

Total Aset  

X3: EBIT / Total Aset  

X4: Nilai Buku Ekuitas/ 

Nilai Buku Utang 

 

Rasio  

Opini Audit 

(X2) 

Pendapat atas 

kewajaran laporan 

keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor  

Perusahaan yang 

memperoleh opini 

audit wajar tanpa 

pengecualian 

(unqualified opinion) 

akan diberi angka 1, 

sedangkanperusahaan 

yang memperoleh 

opini audit selain 

wajar tanpa 

pengecualian (selain 

unqualified opinion) 

akan diberi angka 0. 

 

Variabel 

dummy, 

Nominal  

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Sampel adalah 

bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, 

diambil sebagai sumber data penelitian. Pemilihan sampel penelitian dilakukan 

secara purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan 

populasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria pemilihan 

sampel adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-

2020 

2. Perusahaan property dan real estate yang menerbitkan laporan keuangan 

yang telah di audit di website BEI atau website perusahaan   

3. Perusahaan yang menggunakan satuan rupiah 

4. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya dan periode 

keuangannya berakhir pada 31 desember 

5. Perusahaan dengan data lengkap 

Tabel 3.  2 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2016-2020 
58 perusahaan 

Perusahaan property dan real estate yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit di 

website BEI atau website perusahaan 

(2 perusahaan) 

Perusahaan yang tidak menggunakan satuan rupiah 

(Rp) 
0 perusahaan 

Perusahaan yang mempublikasikan laporan 

keuangannya dan periode keuangannya tidak 

berakhir pada 31 desember 

0 perusahaan 

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap (15 perusahaan) 

Sampel 41 perusahaan 

Tahun pengamatan 5 tahun 

Jumlah sampel penelitian 205 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Pengumpulan data laporan keuangan auditan perusahaan go public yang 

telah dipublikasikan dari situs BEI yaitu www.idx.co.id atau website 

perusahaan.  

2. Dokumentasi penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

literatur yang berhubungan dengan pembuatan skripsi dengan tujuan untuk 

mendapatkan landasan teori dan teknik analisa dalam memecahkan 

masalah. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2014) metode analisis kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. 

Secara kontekstual hal ini dapat mempermudah bagi pembaca. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

 Pengujian secara statistik diperlukan sebelum data diproses lebih lanjut. 

Pengujian statistik yang digunakan ialah uji asumsi klasik. Adapun tujuan dari uji 
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asumsi klasik ialah untuk mendapatkan nilai estimasi yang diperoleh bersifat BLUE 

(Best,Linear,Unbiased, Estimator). Uji asumsi klasik dilakukan guna memastikan 

sampel yang diteliti dalam penelitian ini akan terbebas dari gangguan uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi 

sebelum nantinya melakukan uji hipotesis. Berikut adalah penjelasan tentang uji 

asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

3.5.2.1 Uji Normalitas  

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Prinsip normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu dengan 

melihat histogram ketentuan (Ghozali, 2016). 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi menentukan asumsi normalitas  

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi menentukan asumsi normalitas.   

 Selain itu, untuk menguji normalitas dalam penelitian juga dapat 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf kelaziman signifikansi 5 %. 

Jika nilai signifikansi > 5 % maka berdistribusi normal.  
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

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

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. 

 Dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi,hal-

hal yang harus diperhatikan adalah analisis nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Ada tidaknya multikolimearitas dapat di deteksi dengan :  

1. Jika nilai tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 

2. Jika nilai tolerance < 0,100 dan nilai VIF > 10,00 maka terjadi gejala 

multikolinearitas 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variansi dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

hal ini disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas ini dilihat dari uji glejser yaitu 

dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dilihat dari 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 tidak mengandung 

heteroskedastisitas.   
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3.5.2.4 Uji Autokorelasi  

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu t-1 sebelumnya (Ghozali, 2011).  Munculnya autokorelasi ini 

dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya.  

 Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam 

melihat terjadi atau tidak terjadinya autokorelasi, dapat menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test). Tabel 3.3 menunjukkan kriteria–kriteria untuk pengambilan 

keputusannya uji Durbin-Watson:  

Tabel 3.  3 Tabel Dasar Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Jika  Keputusan 

Tidak Ada autokorelasi positif  0 < d < dl Tolak 

Tidak Ada autokorelasi positif  dl ≤ d ≤ du No decision  

Tidak Ada autokorelasi negatif 4-du < d <4 Tolak 

Tidak Ada autokorelasi negatif 4-du ≤ d < 4-dl No decision  

Tidak Ada autokorelasi positif atau 

negatif 

du < d < 4-du Tidak Ditolak 

 

3.5.3 Regresi Linier Berganda  

 Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α +𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + e 

Y  : Audit Report Lag  
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α  : Konstanta  

𝛽1 – 𝛽2: Koefisien Regresi 

 X1  : Financial Distress   

X2 : Opini audit  

e  : Error 

3.5.4 Pengujian Hipotesis  

3.5.4.1  Uji Koefisien Determinasi (R2)  

 Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi (R2) yaitu antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R2) yang kecil mengartikan 

bahwa kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variasi tentang 

variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai yang mendekati satu, mengartikan 

bawah variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. Apabila muncul nilai adjusted (R2)  bernilai 

negatif maka dianggap bernilai 0 (nol) (Ghozali, 2016). 

3.5.4.2 Uji Statistik t  

 Uji parsial (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial. Hipotesis 

dalam pengujian ini adalah  
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Hipotesis penelitian 1 : Financial distress berpengaruh signifikan terhadap 

audit report lag  

Ho : β1 = 0 Financial distress  tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit 

report lag 

H1 : β1 ≠ 0 Financial distress  mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit 

report lag 

Hipotesis penelitian 2 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit 

report lag  

Ho : β2 = 0 Opini audit  tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit report 

lag 

H1 : β2 ≠ 0 Opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap audit report lag 

 Dasar pengambilan keputusan ini adalah menggunakan angka probabilitas 

signifikansi (Ghozali, 2011), yaitu :  

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 maka Ho diterima, H1 ditolak.  

2. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak, H1 diterima.  

3.5.4.3 Uji Statistik F  

 Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:  

Ho : β3 = 0 Financial distress dan opini audit  tidak mempunyai pengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap terhadap audit report lag 

H1: β3 = 0 Financial distress dan opini audit  mempunyai pengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap terhadap audit report lag  



52 
 

Fanni Ardesya, 2022 
PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 Dasar pengambilan keputusan ini adalah menggunakan angka probabilitas 

signifikansi (Ghozali, 2011), yaitu :  

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 maka Ho diterima, H1 ditolak.  

2. Apabila probabilitas signifikansi <0.05 maka Ho ditolak, H1 diterima. 


