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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

 Penelitian ini meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan manajerial, 

return on asset, current ratio, debt to total asset, dan growth opportunities 

terhadap konservatisme akuntansi dengan menggunakan laporan keuangan 

perusahaan  yang terdaftar di BEI. Terdapat empat jenis variabel independen dan 

satu variabel dependen. Struktur kepemilikan manajerial, return on asset, current 

ratio, debt to total asset, dan growth opportunities yang merupakan variabel 

independen dan yang merupakan variabel dependen adalah konservatisme 

akuntasi yang mempengaruhi variabel lain. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya, yaitu struktur kepemilikan manajerial, profitabilitas, likuiditas, 

Leverage, Growth Opportunities. Periode pengamatan yang diambil dalam 

penelitian ini adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Sugiyono (2014) mengatakan bahwa populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

pada indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017 

2. Perusahaan yang konsisten dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI 

Periode 2013-2017 

3. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan lengkap untuk 

periode 2013-2017. 

4. Laporan keuangan disajikan menggunakan mata uang rupiah secara 

konsisten. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

berupa neraca per 31 Desember 2013- 2017 dan laporan laba rugi untuk tahun 

yang berakhir 31 Desember 2013-2017. Sumber data diperoleh dari Indeks LQ-45 

website BEI (www.idx.co.id) berupa data sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atas laporan keuangan 

entitas di Indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017.  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam 

memperoleh data-data penelitian, peneliti menggunakan dua cara yaitu studi 

pustaka dan studi dokumentasi. 

1. Studi Pustaka 

Peneliti mendapatkan data yang berkaitan dengan judul dan masalah yang 

diteliti melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, internet, dan sumber 

bacaaan lain yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. 

2. Studi Dokumentasi 

Peneliti mengumpukan data-data guna mendapatkan informasi terkait 

objek penelitian. Data tersebut adalah laporan tahunan yang diperoleh dari internet 

dengan cara mengunduhnya melalui situs https://www.idx.co.id. 

3.6 Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Dependen Yaitu Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme merupakan tindakan kehati-hatian dengan mengakui biaya 

atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui 

pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya 

besar.Konservatisme merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi adanya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham yang 

sangat potensial dipengaruhi oleh keputusan investasi. Peran manajer sebagai 

upaya untuk mengatasi masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham 

akan dipengaruhi oleh variasi manajer dalam menetapkan Investment Opportunity 

Set (IOS) secara konstan. 

https://www.idx.co.id/
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Perusahaan juga akan menerapkan prinsip akuntansi yang kurang 

konservatif karena publik menginginkan return tinggi dalam jangka pendek yang 

tercermin dari laba perusahaan yang tinggi. Apalagi bila kepemilikan publik 

menyebar, maka kontrol terhadap manajemen akan berkurang. Sebaliknya, bila 

kepemilikan publik lebih terkonsentrasi, maka free rider akan berkurang dari 

investor kecil, dan kos yang dikeluarkan lebih rendah untuk mendeteksi 

kecurangan. 

Bila kepemilikan manajerial lebih tinggi dibanding pihak eksternal, maka 

perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang konservatif. 

Rasa memiliki manajemen terhadap perusahaan yang tinggi membuat mereka 

tidak ingin melaporkan laba secara berlebihan. Karena laba yang dinilai tidak 

berlebihan, maka akan terdapat cadangan dana yang tersembunyi yang dapat 

digunakan perusahaan untuk memperbesar perusahaan dengan meningkatkan 

jumlah investasi.  

Pengukuran konservatisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berbasis akrual Dasar penggunaan akrual sebagai ukuran konservatisme adalah 

karena dengan adanya konservatisme maka losses akan cenderung tercakup 

sepenuhnya dalam nilai akrual sedangkan gains tidak, maka akrual secara periodik 

akan cenderung bernilai negatif dan nilai akrual secara akumulasi akan cenderung 

understated. Akibatnya, nilai akrual periodik bersih yang bernilai negatif dan nilai 

akrual secara akumulasi akan cenderung understated. Akibatnya, nilai akrual 

periodik bersih yang bernilai negatif dan nilai kumulatif akrual negatif yang 

diakumulasikan sepanjang periode dapat digunakan sebagai ukuran 
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konservatisme. Di sisi lain, konservatisme dianggap megurangi akumulasi 

earnings yang dilaporkan dari waktu ke waktu, karena itu tanda dan magnitude 

dari nilai akrual yang diakumulasikan dari waktu ke waktu dapat dijadikan 

pengukuran untuk konservatisme. Penggunaan earnings sebagai ukuran 

konservatisme adalah karena adanya konservatisme di prediksi bahwa perubahan 

dari negative earnings ke positive earnings diperiode berikutnya lebih mungkin 

terjadi. (Enni Safitri, 2016 : 49-50) selain itu akuntansi konservatif mengarahkan 

pada akrual negatif secara persisten, sebagai kontras dengan akrual yang akan 

membalik (reversal). Ukuran konservatisme ini dikallikan -1, sehingga semakin 

besar nilai positif rasio, adalah semakin konservatif. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑟𝑢𝑎𝑙 

=  ((𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖) − 𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖) 𝑥− 1 

   Total Aset 

 

3.6.2 Variabel Independen 

3.6.2.1 Struktur Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan manajerial merupakan susunan dari jumlah saham 

yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan. Manajerial 

ownership adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jadi dalam struktur ini manajer tidak 

hanya sebagai pengelola tetapi juga sebagai pemilik. Dengan demikian penelitian 

ini akan diukur menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki 
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pihak manajerial dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola akhir tahun 

2013-2017.  

 

KM  =  Jumlah saham yang dimiliki direksi dan komisaris 

          x100%  

Jumlah saham yang beredar 

 

3.6.2.2 Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Laba merupakan indikator kinerja dari suatu 

perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan yang meningkat mencerminkan bahwa 

kinerja perusahaan juga baik. Selain menjadi indikator kinerja suatu perusahaan, 

laba juga merupakan elemen penting dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Jayanti dan Sapari, 

2016).  

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi 

suatu perusahaan terutama untuk menganalisis kinerja manajemen. Menurut Alif 

(2018), profitabilitas dapat diukur melalui jumlah laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 

 

ROA               =             Laba Bersih 

                                         Total Aset 
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3.6.2.3 Likuiditas Perusahaan 

Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar rasio likuiditas perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan 

mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Perusahaan dengan kinerja baik 

akan cenderung memilih akuntansi yang konservatif karena dengan prinsip 

konservatif maka kinerja perusahaan akan tetap terjaga. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hardinsyah (2013) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi.  

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Meskipun rasio 

ini tiak bicara masalah solvabilitas (kewajiban jangka panjang), dan biasanya 

relatif tidak penting dibandingkan rasio solvabilitas perusahaan. Dua rasio 

likuiditas jangka pendek yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio 

quick (sering juga disebut acid test ratio). (Abdul Halim, 2009: 75) 

 

Current Ratio  =          Aset Lancar 

                                 Kewajiban Lancar 

3.6.2.4 Leverage 

Leverage menunjukkan seberapa besar aset yang digunakan untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Apabila 

perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka perusahaan akan semakin 

menerapkan prinsip yang konservatif. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang 
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yang tinggi dapat menyebabkan kreditor mempunyai hak untuk mengetahui dan 

mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan.  

 

Debt to Total Aset =                     Total Liabilitas  

                                                          Total Aset 

3.6.2.5 Growth Opportunities 

Kesempatan bertumbuh menjelaskan prospek pertumbuhan perusahaan di 

masa depan. Kesempatan bertumbuh yang dihadapi perusahaan diwaktu yang 

akan datang merupakan suatu prospek baik yang dapat mendatangkan laba bagi 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki growth opportunities diharapkan 

memberikan profitabilitas yang tinggi di masa datang, dan diharapkan laba lebih 

persisten. Penilaian pasar terhadap kemungkinan bertumbuh suatu perusahaan 

terlihat dari harga saham yang terbentuk sebagai suatu nilai ekspektasi terhadap 

manfaat masa depan yang akan diperolehnya. Pemegang saham akan memberikan 

respon yang lebih besar kepada perusahaan yang mempunyai bertumbuh yang 

tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mempunyai kemungkinan 

bertumbuh yang tinggi akan memberikan manfaat yang tinggi di masa depan bagi 

investor (Scott, 2009). 

Dalam penelitian ini, pengukuran growth opportunities dilakukan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alif (2018) dengan rumus dari Market 

to Book Value of Equity sebagai berikut:  

𝑀BVE   =           Jumlah Saham yang beredar x Harga Penutupan Saham 

                                      Total Ekuitas 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran 

Konservatisme 
Akuntansi 

((𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖)  𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖)𝑥    

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Struktur 
Kepemilikan 
Manajerial 

 𝑙ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑎𝑛  𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑥      

 𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Return On Asset 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Current Ratio 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 

 𝑒 𝑎 𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Debt to Total Asset 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Growth 
Opportunities 

 𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑥  𝑎𝑟 𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Sumber: Data olahan, 2019  

  

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Pamungkas, 2013). Hal ini 

disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara 

langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang 

dapat dipahami, dan teliti.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10. Data panel atau polling 
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adalah kombinasi dari data bertipe cross-section dan time series. Yakni sejumlah 

variable diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka 

waktu tertentu. Ciri khusus pada data time series adalah berupa urutan numeric 

dimana interval antar observasi atau sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap, 

sedangkan data cross section adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu 

dengan observasi sejumlah variabel. Dalam model data panel, persamaan model 

dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋 𝑖 + 𝜀𝑖,i=1,2,…N 

Di mana N adalah banyaknya data cross section. Sedangkan persamaan 

model dengan time series dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋 t + 𝜀t,t=1,2,…T 

Dengan T merupakan banyaknya data time series. Sehingga persamaan 

data panel yang merupakan kombinasi dari persamaan cross section dan time 

series dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖t = 𝛼 + 𝛽1𝑋 𝑖t + 𝜀𝑖t,i=1,2,…N;t=1,2,….T 

Dimana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N 

adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah 

banyaknya data panel. Sehingga persamaan pada penelitian ini menjadi sebagai 

berikut: 

KA𝑖t  = 𝛼 + 𝛽1SKM(𝑖t) + 𝛽2ROA(𝑖t) + 𝛽3CR(𝑖t) + 𝛽4DAR(𝑖t) + 𝛽5GROWTH(𝑖t)  + 𝜀 (𝑖t) 

Keterangan: 

KA  = Konservatisme Akuntansi 

SKM  = Struktur Kepemilikan Manajerial 
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ROA  = Return on Asset 

CR  = Current Ratio 

DAR  = Debt to Total Asset  

  = Volume perdagangan saham 

Growth =  Growth Opportunities 

𝛼  = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, …….. 𝛽n = Koefisien Regresi 

i  = Perusahaan yang diobservasi (cross section) 

t  = Periode penelitian (time series) 

𝜀  = Error term 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum suatu data yang 

dilihat dari statistik-statistik seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi) (Ghozali, 2016). Tujuan dari analisis statistik deskriptif berguna untuk 

mengetahui gambaran umum penyebaran data dalam penelitian dan deskripsi 

mengenai struktur kepemilikan manajerial, profitabilitas, likuiditas, leverage, 

growth opportunities dan konservatisme akuntansi. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Dengan pemakaian metode Ordinary Least Squared (OLS), untuk 

menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka diperlukan 

pendekteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, 

deteksi tersebut terdiri dari: 
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3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian 

normalitas residual yang banyak digunakan adalah Uji Jarque-Bera (JB). Uji JB 

dapat dilakukan dengan mudah dalam program Eviews yang langsung menghitung 

nilai JB statistic. Jika nilai Jarque-Bera lebih kecil dari nilai X2 tabel maka data 

tersebut berdistribusi normal. Jika nilai Jarque-Bera lebih besar dari nilai X2 tabel 

maka data tersebut berdistribusi tidak normal.  

3.7.2.2 Uji Multikoloneoritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel 

independen. Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas akan dilakukan dengan 

menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. 

Kriterianya adalah jika korelasi bivariat lebih besar dari 0,9 maka di dalam model 

terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2017). 

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterosdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterosdastisitas yaitu 

diantaranya dengan mengunakan uji glejser. Tingkat signifikan yang digunakan 

adalah α 0,05 yang lazim digunakan dalam penelitian. Uji glejser digunakan untuk 

meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen dengan persamaaan 

regresi: {Ut} = α + βXt + vt 
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3.7.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengaganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada masalah autokorelasi.  

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (DW).  Uji DW 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variable lag di antara variable bebas. Hipotesis yang akan diuji : 

H0 : tidak ada autokorelasi  

Ha : ada autokorelasi 

Tabel 3.2 

Durbin Watson d test : Pengambilan Keputusan 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL < d <  dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 - dU  < d < 4 - dL 

Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Tidak di tolak dU < d < 4 - dU 

Sumber : Imam Ghozali, 2017) 
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3.7.3 Pemilihan Metode Analisis Data Panel 

Sebelum uji asumsi klasik, perlu dilakukan pemilihan metode analisis data 

untuk mendapatkan metode yang tepat. Secara umum ada 3 metode data panel 

yang sering digunakan yaitu 

3.7.3.1 Pooled Least Square (Common Effect) 

Model Common effect dikatakan sebagai model yang paling sederhana, 

dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh 

data panel. Common effect dilakukan dengan mengkombinasikan data time series 

dan cross-section. Penggabungan kedua jenis data tersebut dapat digunakan 

metode OLS biasa sehingga sering disebut dengan Pooled Least Square atau 

common OLS model untuk mengestimasi model data panel.  

Model Common Effect adalah model yang paling sederhana, karena 

metode yang digunakan dalam metode Common Effect hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan kedua jenis data tersebut, maka dapat digunakan metode Ordinal 

Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data 

panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun 

waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

rentan waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena 

karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda 

(Fairuz, 2017). Persamaan metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝑋  
𝑖𝑡 + 𝜀𝑖t 
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Dimana : 

𝑌𝑖𝑡  : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-i  

𝑋j
𝑖𝑡 : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t  

i  : Unit cross-section sebanyak N  

j  : Unit time siries sebanyak T  

𝜀𝑖𝑡  : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t  

α  : Intercept  

𝛽   : Parameter untuk variabel ke-j 

3.7.3.2 Model Efek Tetap atau Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel 

yang menggunakan metode common effect, penggunaan data panel common effect 

tidak realistis karena akan menghasilkan intercept ataupun slope pada data panel 

yang tidak berubah baik antar individu (cross section) maupun antar waktu (time 

series). Model ini juga untuk mengestimasi data panel dengan menambahkan 

variabel dummy. Teknik ini dinamakan Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat 

mengkombinasikan efek waktu yang bersifat sismatik. Hal ini dapat dilakukan 

melalui penambahan variabel dummy waktu di dalam model. 

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel 

yang menggunakan metode common effect, penggunaan data panel common effect 

tidak realistis karena akan menghasilkan intercept ataupun slope pada data panel 

yang tidak berubah baik antar individu (cross section) maupun antar waktu (time 

series). 
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Model ini juga untuk mengestimasi data panel dengan menambahkan 

variabel dummy. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda 

antar individu. Perbedaan ini dapat diakomodasi melalui perbedaan diintersepnya. 

Oleh karena itu dalam model fixed effect, setiap individu merupakan parameter 

yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel 

dummy yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Yit =𝑌𝑖𝑡 =∝𝑖+ 𝛽 𝑋  𝑖𝑡+ ∑ 𝑛𝑖=2  𝐷𝑖 + 𝜀𝑖t 

Dimana :  

𝑌  : Variabel terikat individu ke-i pada waktu ke-i  

𝑋  𝑖𝑡 : Variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t  

: Dummy variavel  

𝜀  : Komponen error individu ke-i pada waktu ke-t  

Α  : Intercept  

: Parameter untuk variabel ke-j 

Teknik ini dinamakan Least Square Dummy Variabel (LSDV). Selain 

diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengkombinasikan efek 

waktu yang bersifat sismatik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan 

variabel dummy waktu di dalam model. 

3.7.3.3 Random Effect Model (REM) 

Metode random effect adalah metode yang menggunakan residual yang 

diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu/perusahaan. Dalam 
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metode ini mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep 

tetapi intersep tersebut bersifat random/stokastik. 

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu 

diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen 

yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), 

maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, 

error untuk komponen waktu dan error gabungan (Fairuz, 2017). Persamaan 

random effect dapat dirumuskan sebagai berikut :  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝑋  𝑖𝑡 + 𝜀 ; 𝜀𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑉𝑡 + 𝑊𝑖t 

Dimana :  

𝑢𝑖  : Komponen error cross-section  

𝑉𝑡  : Komponen time series  

𝑊𝑖𝑡 : Komponen error gabungan 

3.7.4 Pemilihan Model Data Panel 

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik 

estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange Multiplier, Uji 

Chow dan Uji Hausman : (Ghozali, 2017). 

3.7.4.1 Uji Chow 

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua metode 

yakni metode common effect dan metode fixed effect yang sebaiknya digunakan 

dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut : 

(Ghozali, 2017).  
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H0 : Model Common Effect  

Ha : Model Fixed Effect. 

Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas F lebih dari taraf 

signifikansi 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, 

apabila probabilitas F kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang 

sebaiknya dipakai adalah fixed effect. 

3.7.4.2 Uji Hausman 

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara kedua model 

random effect dan model fixed effect yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan 

data panel. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :  

Ho : Metode Random Effect  

Ha : Metode Fixed Effect  

Jika probabilitas Chi-Square lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka 

Ho ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect dan sebaliknya. 

3.7.4.3 Uji Lagrange 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 Effect ini 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  

Ha : Random Effect Model 
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Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares 

maka kita menolak hipotesis nol, 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 kecil dari nilai statistik chi-squares 

sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang artinya estimasi yang 

digunakan dalam regresi data panel adalah metode Common Effect bukan metode 

Random Effect.  

Uji LM tidak digunakan apabila 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.  

3.7.5 Pengujian Hipotesis 

3.7.5.1 Uji-t 

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t 

statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat 

dengan menggunakan Eviews. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau 

ditolak, dimana untuk kekuatan pada uji t adalah sebagai berikut : (Ghozali, 

2017). 
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Ho : Berarti tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas  

terhadap variabel terkait.  

H1 : Berarti ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap  

variabel terkait.  

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, 

maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel jika :  

𝑡ℎ 𝑖𝑡 > 𝑡𝑡𝑎 : maka Ho ditolak Ha diterima 

𝑡ℎ 𝑖𝑡 > 𝑡𝑡𝑎 : maka Ho diterima Ha ditolak 

3.7.5.2 R-Square (R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan 

dari regresi data panel, yaitu merupakan proporsi presentase sumbangan X1,X2 

dan D1 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat menggunakan Eviews. 

Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus : (Ghozali, 2017). 

R
2
 = ESS 

      TSS 

Dimana :  

ESS : Jumlah kuadrat dari regresi  

TSS : Total jumlah kuadrat 

Besarnya nilai R² berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu 0 < R² < 1. 

Jika R² semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh 

antara variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya). 

 


