
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti pengaruh 

antara variable dependen dan variable independen dan menguji pengaruh yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

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

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini 

umumnya berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro 

dan Bambang. 2002:147). 

 Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013, 2014, 2015, 
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2016 dan 2017, return saham harian, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) dan 

tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan. 

3.2.2 Sumber Data 

Data dari penelitian ini diperoleh dari website http://www.idx.co.id, Fact 

Book tahun 2013–2017. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan sampel dari 

2013–2017 mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Selain itu dalam 

memperoleh data, peneliti mempelajari dan menelaah berbagai macam literatur 

sepertu buku, jurnal, dan berbagai media tertulis lainnya. 

3.4 Populasi dan Sampel  

 Menurut Sugiyono (2012:115) populasi penelitian adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditatik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Sampel penelitiannya adalah perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-

2017. Teknik sampel adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010:122) 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria 

tertentu.  

http://www.idx.co.id/
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Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 

penelitian yaitu periode 2013 – 2017. 

2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia selama periode 2013 – 2017. 

3. Perusahaan memiliki data yang tersedia dalam laporan keuangan untuk 

periode yang berakhir pada 31 Desember selama periode 2013 – 2017. 

4. Perusahaan menerbitkan harga dan return saham harian selama periode 

2013-2017 

5. Perusahaan yang mengalami profit selama periode 2013 – 2017. 

Tabel  3.1 

Tabel Kriteria Sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2017. 
44 

Perusahaan sektor pertambangan yang tidak terdaftar 

secara berturut-turut dari periode 2013-2017 
(7) 

Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami 
kerugian periode 2013-2017. 

(22) 

Jumlah Perusahaan yang Menjadi Sampel 15 

Jumlah Data Observasi (15x5) 75 

Sumber: Hasil Pengolahan Data  

Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017 adalah 44 perusahaan dan yang 

memenuhi kriteria sampel tersebut diperoleh 15 perusahaan. Daftar nama 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian antara lain: 
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Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN  

1.  ADRO Adaro Energy Tbk. 

2.  ARTI Ratu Prabu Energi Tbk. 

3.  BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 

4.  CTTH Citatah Tbk. 

5.  ELSA Elnusa Tbk. 

6.  ESSA Surya Essa Perkasa Tbk. 

7.  GEMS Golden Energy Mines Tbk. 

8.  ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

9.  KKGI Resources Alam Indonesia Tbk. 

10.  MYOH Samindo Resources Tbk. 

11.  PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. 

12.  PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk. 

13.  RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 

14.  TINS Timah (Persero) Tbk. 

15.  TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk. 

Sumber: Fact Book (IDX) 

3.5 Defenisi Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Operasional 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah koefisien respon laba (earnings response 

coefficient). 

3.5.2 Variabel Independen (X) 

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persistensi laba (X1), 



58 
 

ukuran perusahaan (X2), risiko kegagalan (default risk) (X3), dan kesempatan 

bertumbuh (X4). 

a. Koefisien Respon Laba (ERC) (Y) 

Koefisien respon laba merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi 

antara proksi harga saham dan laba akuntansi. Proksi harga saham yang 

digunakan Cumulative Abnormal Return (CAR), sedangkan proksi laba akuntansi 

yang digunakan adalah Unexpected Earnings (UE). Menurut Rahayu dan 

Suaryana (2015) untuk menghitung besarnya ERC diperoleh dengan melakukan 

beberapa tahap perhitungan :  

1. Menghitung CAR untuk tiap-tiap perusahaan sampel. Berikut adalah 

tahapan menghitung CAR : 

a. Menghitung return individu dan return pasar yang dirumuskan : 

- Return individu 

 

 

 

Keterangan : 

 Rit  = Return harian perusahaan pada hari ke- t 

Pit  = Harga saham perusahaan i pada waktu ke- t 

 Pit-1 = Harga saham perusahaan i pada waktu t-1 

- Return pasar 

 

 

    = 
         

     
 

    = 
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Keterangan : 

Rmt       = Return indeks pasar pada hari ke-t 

IHSGt   = Indeks harga saham gabungan pada waktu ke- t 

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan pada waktu t-1 

b. Menghitung abnormal return menggunakan model market adjusted 

model, rumus: 

 

 

Keterangan : 

Arit  = Abnormal Return untuk perusahaan i pada hari ke- t 

Rit       = Return harian perusahaan pada hari ke- t 

Rmt          = Return indeks pasar pada hari ke- t 

c. Menghitung return abnormal kumulatif (cumulatif abnormal return), 

rumus: 

 

 

Keterangan : 

CAR   = Cummulative abnormalreturn perusahaan i  pada tahun t 

ARit    = return abnormal perusahaan i pada hari t  

CAR pada saat laba akuntansi dipublikasikan dihitung dalam event 

window selama 7 hari (3 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 3 

harisesudah peristiwa), yang dipandang cukup mendeteksi abnormal return 

ARit = Rit – Rmt 
 

CARit(-3, +3) = ∑       
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yang terjadi akibat publikasi laba sebelum confounding effect 

mempengaruhi abnormal return tersebut. 

2. Menghitung UE masing-masing perusahaan. UE atau unexpected earnings 

merupakan proksi laba akuntansi yang menunjukkan kinerja intern 

perusahaan. UE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

UEit  = Unexpected Earnings perusahaan i pada tahun t 

Eit  = Earnings perusahaan i pada periode t 

Eit-1   = Earnings perusahaan i pada periode t-1 

3. Koefisien Respon Laba merupakan variabel dependen dalam penelitian ini 

yang diperoleh dari regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi. 

Proksi harga saham yang digunakan adalah CAR sedangkan proksi laba 

akuntansi adalah UE. Secara matematis ERC dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

 CARit       = Cumulative Abnormal Return perusahaan i selama  

     periode amatan + 3 hari dari publikasi laporan     

     keuangan 

UEit           =  Unexpected Earnings perusahaan i pada periode t 

     = 
         

     
 

CARit =    +   UEit + ε 
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    =  Konstanta 

   =  ERC 

     ε  =  standar error  

b. Persistensi Laba (X1) 

Persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai 

saat mendatang. Semakin besar persistensi laba suatu perusahaan maka semakin 

besar pula laba yang dapat diharapkan oleh investor dimasa yang akan datang 

(Ngadiman dan Hartini, 2011). 

Persistensi laba dapat diukur dengan regresi atas perbedaan laba sekarang 

dengan laba sebelumnya (Chandrarin dalam Ratnasari, dkk (2017)). Persistensi 

laba dapat ditentukan dengan rumus sebagaiberikut: 

 

 

Keterangan: 

         LPit  = Laba perusahaan i pada tahunt 

         LPit-1 = Laba perusahaan i pada tahunt-1 

         ß  = Koefisien hasil regresi (digunakan sebagai proxy untuk  

   mengukur persistensi laba) 

α      = Konstanta 

 

 

LPit= α + ßLPit-1+ ε1 
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c. Ukuran Perusahaan (X2) 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan 

rata-rata total aktiva. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi akses 

perusahaan ke pasar modal sehingga akan mempengaruhi kemampuannya dalam 

memperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan 

dengan ukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, ia akan memberikan 

informasi yang luas. Hal ini memberikan bentuk yang konsensus yang lebih baik 

mengenai laba ekonomi perusahaan (Muthingah, 2017). 

Menurut Erkasi (2009) Ukuran perusahaan (size) adalah variabel  yang 

diproksikan dengan total aset perusahaan. Total aset dipilih sebagai proksi ukuran 

perusahaan karena tujuan penelitian mengukur ukuran ekonomi perusahaan. 

Untuk perhitungannya menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan, 

agar tidak terjadi ketimpangan nilai yang terlalu besar dengan variabel lainnya 

yang bisa mengakibatkan kebiasan nilainya, sehingga secara matematis: 

  

 

Keterangan : 

Size   = Ukuran perusahaan 

Ln   = Logaritna natural 

Asset   = Total asset perusahaan 

 

Size = Ln (Asset) 
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d. Risiko Kegagalan (Default Risk) (X3) 

Default risk adalah kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atau 

pokok pinjaman pada waktu yang tepat. Default risk merupakan hal yang amat 

diperhatikan oleh investor. 

Mengacu pada penelitian Diantimalla (2008), maka penelitian ini mengukur 

besarnya tingkat kegagalan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman 

dengan menggunakan tingkat leverage perusahaan. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

Lit  = Leverage 

Tuit  = Total liabilitas perusahaan  

Tait  = Total asset perusahaan 

e. Kesempatan Bertumbuh (X4) 

 Kesempatan bertumbuh merupakan penilaian pasar (investor atau 

pemegang saham) terhadap kemungkinan bertumbuh suatu perusahaan yang 

tampak dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap 

manfaat masa depan yang akan diperolehnya. Menurut Fidhayatin (2012) 

kesempatan bertumbuh perusahaan diukur menggunakan capbva. rasio capital 

expenditure to book value asset digunakan untuk menunjukkan adanya aliran 

tambahan saham perusahaan pada aset produktif sehingga potensi perusahaan 

akan meningkat. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

Lit = Tuit 

       Tait 
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Keterangan :  

                  = Asset tetap i pada periode t 

                = Asset tetap i pada periode t-1 

                    =  Total kekayaan perusahaan. 

3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 

analisis regresi berganda, koefisiensi determinansi uji t untuk menguji hipotesis. 

Dan analisis statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Analisis inferensial yang digunakan adalah regresi berganda. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

 Pengujian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu 

data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari 

masing-masing sampel dan digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diolah dengan 

menggunakan program eviews 9. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebelum di lakukannya regresi, 

hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah data terbebas dari masalah 

CAPBVA  = 
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multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik ini 

penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan 

varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator – BLUE), yang berarti 

model regresi tidak mengandung masalah. Untuk itu perlu dibuktikan lebih lanjut 

apakah model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi tersebut. Asumsi – 

asumsi tersebut antara lain: 

a. Uji Normalitas 

 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Untuk menguji data apakah terdistribusi normal dengan menggunakan histogram 

dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data 

dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data 

berdistribusi normal, uji Jarque-Bera didistribusi dengan X
2
 dengan derajat bebas 

(degree of freedom) sebesar 2. Probability menunjukan kemungkinan Jarque-

Bera melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi dibawah hipotesis nol. Nilai 

probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis nol 

distribusi normal. Pada angka Jarque-Bera diatas nilai probabilitas lebih besar 

daripada 5% , maka kita dapat menolak H0 bahwa data terdistribusi normal 

(Winarno, 2015) 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri 
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atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno,2015). 

Menurut Santoso (2010), multikolinearitas mengandung arti bahwa antar 

variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). 

Indikasi multikolinearitas ditunjukkan dengan beberapa informasi antara 

lain: 

a. Nilai R
2
 tinggi, tetapi variable independen banyak yang tidak 

signifikan. 

b. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen, 

apabila koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinearitas. 

c. Dengan melakukan regresi auxiliary, yaitu regresi yang dapat 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel 

independen yang secara bersama-sama mempengaruhi satu variabel 

independenlainnya. 

 Sedangkan alternatif menghilangkan multikolinearitas antara lain bisa 

dengan menambahkan data penelitian bila memungkinkan, karena masalah 

multikolinearitas biasanya muncul karena jumlah observasi yang sedikit. Selain 

itu dapat dengan menghilangkan salah satu variabel independen terutama yang 

memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel lain. Namun jika tidak 

mungkin dihilangkan maka tetap harus dipakai. Selanjutnya bisa dengan 

mentransformasikan salah satu (atau beberapa) variabel dengan melakukan 

diferensiasi. (Winarno, 2015). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Dalam regresi linier ganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar 

taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE adalah var (ui) = ơ
2
 

(konstan), semua sesatan mempunyai variansi yang sama. Padahal, ada kasus-

kasus tertentu dimana variansi ưi tidak konstan, melainkan suatu variabel berubah-

ubah (Nachrowi dan Usman, 2008). 

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar 

seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas 

(Yi) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian 

dari Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross 

section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang 

menggunakan datarata-rata. 

Menurut Nachrowi dan Usman (2008), ada beberapa dampak yang 

ditimbulkan oleh heteroskedastisitas terhadap OLS, antara lalin: 

a. Akibat tidak konstannya variansi, maka salah satu dampak yang 

ditimbulkan adalah lebih besarnya variansi daritaksiran. 

b. Lebih besarnya variansi taksiran, tentu akan berpengaruh  pada uji 

hipotesis yang dilakukan (uji t dan F) karena kedua uji tersebut 

menggunakan besaran variansi taksiran. Akibatnya, kedua uji hipotesis 

tersebut menjadi kurang akurat. 

c. Lebih besarnya variansi taksiran akan mengakibatkan standard error 

taksiran yang lebih besar sehinggainterval kepercayaan menjadi 

sangatbesar. 
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d. Akibat beberapa dampak tersebut, maka kesimpulan yang diambil dari 

persamaan regresi yang dibuat dapat menyesatkan. 

Menurut Gujarati (2007), untuk mendektesi keberadaan heteroskedastisitas 

digunakan metode grafik scatter plot, uji Park, uji Glejser, uji White, dimana 

apabila nilai probabilitas (p-value) observasi R
2
 lebih besar dibandingkan tingkat 

resiko kesalahan yang diambil (digunakan α = 5%), maka residual digolongkan 

homoskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada 

seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data crossection 

(silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada 

observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin Watson 

adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda 

terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson  hitung terletak di daerah tidak 

ada autokorelasi positif dan negatif. Pengujian autokorelasi penelitian ini 
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menggunakan uji Durbin-watson (DW test) (Widarjono, 2013). 

DW test dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (d) dengan 

nilaidL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Tabel 3.3 menjelaskan mengenai rule 

of thumb dari DW test. 

Tabel 4.Uji Statistik Durbin Watson d 

Nilai Statistik d                                                  Hasil  

0 < d < dL                                            Ada Autokorelasi Positif  

dL < d < dU                                         Tidak Dapat Diputuskan 

 dU< d < 4- dU                                    Tidak Ada Autokorelasi  

4- dU < d < 4- dL                                Tidak Dapat Diputuskan 

 4- dL < d < 4                                       Ada Autokorelasi Negatif  

Sumber : Widarjono, 2013 

3.6.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Untuk mengetahui penaksiran parameter dan standard error bahwa model 

regresi estimasi cukup baik atau tidak perlu dilakukan cara untuk mengukur 

seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data. Ukuran yang biasa 

yang digunakan untuk keperluan ini adalah Goodness of Fit (R
2
) .ukuran ini 

mencerminkan seberapa besar variasi dari (regressand) (Y) dapat diterangkan 

oleh regressor (X). Bila R
2
=0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh 

X sama sekali. Sementara bila R
2
 = 1, artinya variasi dari Y, 100% dapat 

diterangkan oleh X. dengan kata lain bila R
2
 = 1, maka semua titik pengamatan 

berada pada garis regresi. Dengan demikian, ukuran goodness of fit dari suatu 

model ditentukan oleh R
2
 yang nilainya antara nol dan satu. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini digunakan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien 

regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata). Maksudnya dari signifikan ini 
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adalah suatu nilai koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. 

Jika koefisien slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup 

bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan 

antaralain:  

1. Uji  Signifikan sisimultan (uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variable 

dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftable dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ho : β = 0 berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan(bersama-sama). 

b. Ha : β ≠ 0, berarti ada hubungan yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan(bersama-sama). 

c. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 

(α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

− Jika Fhitung > Ftable maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

− Jika Fhitung < Ftable maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti ada variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variable dependen. 
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d. Uji Signifikansi Individual (uji t) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan thitung  terhadap ttable dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh positif dari masing -masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). 

b. Ho : β > 0, berarti ada pengaruh positif dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). 

c. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 

(α = 0,05) dengan criteria penilaian sebagai berikut: 

− Jika thitung > ttable maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada pengaruh 

yang signifikan dari masing – masing variable independen terhadap 

variable dependen secara parsial (individu). 

− Jika thitung < ttable maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari masing – masing variabel independen 

terhadap variable dependen secara parsial (individu). 

3.6.5 Metode Data Panel 

Menurut Winarno (2015), data panel atau pooled data merupakan data yang 

terdiri atas data seksi silang (beberapa variabel) dan data runtut waktu (berdasar 

waktu). Analisis regresi berganda dengan data panel adalah analisis regresi yang 

didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen). 

 



72 
 

Model dengan data cross section :  

Yi = α + β Xi + Ɛ i ; i = 1,2,…,N  

N = Banyaknya data cross section  

Model dengan data time seris : 

Yt = α + β Xt + Ɛ i ; t = 1,2,…,T  

T = Banyaknya data time series 

Melihat data panel merupakan gabungan antara data cross section dan data 

time series maka model yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 

Yit = α + β Xit + Ɛ it ; I = 1,2,…,N; t = 1,2,…,T  

Dimana : 

N = Banyaknya data cross section 

T = Banyaknya data time series 

N x T = Banyaknya data panel 

Keunggulan penggunaan metode data panel dibandingkan metode timeseries 

atau cross section adalah: 

1. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap 

individu. 

2. Dengan data panel, data lebih informasif, lebih bervariasi, mengurangi 

kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (degree of 

freedom), dan lebih efisien. 

3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis 

dibandingkan dengan studi berulang dari crosssection. 

4. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana 
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tidak dapat diukur oleh data time series atau crosssection. 

5. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih 

kompleks. 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu 

atau perusahaan karena unit data lebihbanyak. 

3.6.6 Pemodelan data panel 

 Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mengestimasi data 

panel, yaitu : 1) Common Effect Model (CEM), 2) Fixed Effect Model (FEM), dan 

3) Random Effect Model (REM). 

a. Common Effect Model (CEM) 
 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana karena 

menggabungkan data cross section dan data time series sebagai analisisnya. 

Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi antar individu maupun 

rentang waktu, sehingga model ini dapat pula dapat pula disebut sebagai model 

OLS biasa karena menggunakan kuadrat terkecil. 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

 

Metode efek tetap ini dapat menunjukan perbedaan antar objek meskipun 

dengan regresor yang sama. Model ini dikenal dengan model regresi Fixed Effect 

(efek tetap). Efek tetap ini dimaksudkan adalah bahwa sutu objek, memiliki 

konstan yang tetap besarannya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga 

dengan koefisien regresinya, tetap besaranya dari waktu ke waktu (time 

invariant). 
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Keuntungan metode efek tetap ini adalah dapat membedakan efek individual 

dan efek waktu dan tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen eror tidak 

berkolerasi dengan variabel bebas yang mungkin sulit dipenuhi.Dan kelemahan 

metode efek tetap ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang 

sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu 

waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yanglain. 

c. Random Effect Model (REM) 

 

Keputusan untuk memasukan variabel boneka dalam model efek tetap (fixed 

effect) tidak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). 

Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangibanyaknya derajat 

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari 

parameter yang diestimasi. Model panel data yang didalamnya melibatkan 

kolerasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi 

dapat diatasi dengan pendekatan model komponen eror (eror component model) 

atau disebut juga model efek acak (randomeffect) 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang 

menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian.Tanpa 

menggunakan variabel semu, metode efek menggunakan residual, yang diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.Syarat untuk menganalisis efek 

random yaitu objek data silang harus lebih besar dari pada banyaknya koefisien 

(Winarno, 2015). 
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3.6.7 Pemilihan Model Data Panel 

Ada dua tahap dalam memilih metode dalam data panel. Pertama kita 

harus membandingkan CEM dengan FEM terlebih dahulu.Kemudian dilakukan 

uji F-test. Jika hasil menunjukkan model PLS yang diterima, maka model CEM 

lah yang akan dianalisa. Tapi jika model FEM yang diterima, maka tahap kedua 

dijalankan, yakni melakukan perbandingan lagi dengan model REM. Setelah itu 

dilakukan pengujian dengan Hausman test untuk menentukan metode mana yang 

akan dipakai, apakah FEM atau REM. 

a. Uji Chow 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model Common Effect Model (CEM) 

atau FEM yang akan digunakan dalam estimasi. Relatif terhadap Fixed Effect 

Model, Common Effect Model adalah restricted model dimana ia menerapkan 

intercept yang sama untuk seluruh individu. Padahal asumsi bahwa setiap unit 

cross section memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat 

dimungkinkan saja setiap unit tersebut memiliki perilaku yang berbeda. Untuk 

mengujinya dapat digunakan restricted F- test, dengan hipotesis sebagai berikut. 

H0: Common Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Jika nilai F-hitung > F-tabel, atau nilai probabilitas (P-Value) < a5%, maka 

H0 ditolak, artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah Fixed Effect 

Model, dan sebaliknya jika H0 diterima, maka model Common Effect Model yang 
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dipakai dan dianalisis. Namun jika H0 ditolak, maka model FEM harus diuji 

kembali untuk memilih apakah memakai model FEM atau REM baru dianalisis. 

b. Uji Hausman 

Ada beberapa pertimbangan teknis empiris yang dapat digunakan sebagai 

panduan untuk memilih antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model 

yaitu: 

1) Bila T (jumlah unit time series) besar sedangkan N (jumlah  unit cross 

section) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal 

ini  pilihan  umumnya  akan  didasarkan  pada kenyamanan 

perhitungan, yaitu FEM. 

2) Bila  N  besar  dan  T  kecil,  maka  hasil  estimasi  kedua   pendekatan 

dapat berbeda signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit cross 

section yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) 

maka REM harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa 

unit cross section yang  kita  pilih  dalam penelitian tidak diambil 

secara acak maka kita menggunakan FEM. 

3) Apabila cross section error component (€i) berkorelasi dengan variabel 

bebas X maka parameter  yang  diperoleh  dengan REM  akan bias 

sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak habis. 

4) Apabila N dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat 

terpenuhi, maka REM lebih efisien dibandingkan tidakbias. 

 Keputusan penggunaan FEM dan REM dapat pula ditentukan dengan 

menggunakan spesifikasi yang dikembangkan dengan Hausman. Spesifikasi ini 
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akan memberikan penilaian dengan menggunakan Chi- square statistik sehinggan 

keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. 

 Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:  

 H0 : Random Effect Model 

 H1 : Fixed Effect Model 

 Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari Hausman test dibandingkan 

dengan Chi-square statistik dengan df = k, dimana k adalah jumlah koefesien 

variabel yang diestimasi atau nilai probabilitas (P- Value) < a 5%,. Jika hasil dari 

Hausman test signifikan, maka H0 ditolak, maka Fixed Effect Model yang 

digunakan. 

c. Uji Langrange Multiplier (LM) 

 Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah 

model Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat 

digunakan. Uji signifikasi Random Effectini dikembangkan oleh Breusch Pagan. 

Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect didasarkan pada 

nilai residual dari metode OLS. Hipotesis yang digunakan adalah : 

 H0 : Common Effect Model 

 H1 : Random Effect Model 

 Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar 

dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul, yang artinya 

estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random 

Effect dari pada metode Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih 
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kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima 

hipotesis nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel 

adalah metode Common Effect bukan metode Random Effect (Widarjono, 2013).   

         Pada kesempatan ini uji LM tidak digunakan karena pada uji Chow dan uji 

Hausman menunjukan model yang paling tepat adalah Fixed Effct Model. Uji LM 

dipakai manakala pada uji Chow menunjukan model yang dipakai 

adalah Common Effect Model, sedangkan pada uji Hausman menunjukan model 

yang paling tepat adalah Random Effect Model. Maka diperlukan uji LM sebagai 

tahap akhir untuk menentukan model Common Effect atau Random Effect  yang 

paling tepat.  

 Pengujian dilakukan menggunakan Eviews 9, nilai LM hasil estimasi 

Eviews kemudian dibandingkan dengan nilai chi-squares pada degree of freedom 

sebanyak jumlah variabel independen dengan α = 1% dan α = 5%. Kerangka 

hipotesis sebagai berikut :  

Ho : menggunakan model common effect, jika nilai p-value > taraf nyata (alpha) 

Ha : menggunakan model random effect, jika nilai p-value < taraf nyata (alpha) 

3.6.8 Model Regresi Berganda Menggunakan Data Panel 

Model persamaan dasar data panel yaitu: 

 

Keterangan  

ERC  = Koefisien Respon Laba (Earnings response coefficient)  

   = Koefisien Konstanta 

   = Koefisien regresi variable independen 

      =   +  1    +  2      +         +           

+   

 

     1     1     1                        +  4X4 

+   
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PL  = Persistensi Laba 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

LEV  = Risiko Kegagalan (Default risk) 

CAPBVA = Kesempatan Bertumbuh 

    = Standar error 

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran 

dari masing – masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari 

parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. 


