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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang berdasarkan hitungan matematis yang memberi gambaran atas suatu 

fenomena kasus tertentu yang diteliti. Sumber data mengacu kepada data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia pada objek 

penelitian dan merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya (Suliyanto, 2006:132). Data sekunder tersebut berupa laporan 

tahunan perusahaan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 

2013-2015. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara men-download data-

data tersebut dari website-website bersangkutan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2013, 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 
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 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Sampel dipilih dengan 

metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 

2013-2015. 

b. Memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember dan laporan tahunan dan termasuk dalam 

sektor pertambangan periode 2013-2015. 

c. Laporan keuangan yang dipublikasikan menyajikan mata uang rupiah. 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015. 

40 

2 Tidak memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember 

dari laporan keuangan periode 2013-2015. 

(7) 

3 Laporan keuangan yang dipublikasikan 

menyajikan mata uang selain rupiah. 

(22) 

Total sampel tahun 2013-2015 11 

Sumber: data diolah (2016) 

 Dari data yang ditemukan dari website IDX diperoleh jumlah populasi 

sebanyak 40 perusahaan dan setelah dilakukan seleksi sampel dengan kriteria yang 
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telah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan. Selanjutnya 

analisis dilakukan dengan menggunakan data pooling dengan menambah jumlah 

pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel dengan rentang waktu 

pengamatan (3 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak  

pengamatan (11 x 3 = 33), hal tersebut sudah memenuhi syarat jumlah sampel untuk 

diolah dengan analisis regresi, dimana syarat minimum untuk jumlah sampel dengan 

analisis regresi adalah sejumlah 30 pengamatan. 

 Sampel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Perusahaan Yang Termasuk Dalam Kriteria Sampel 

No Kode Perusahaan 

1 PKPK PT. Perdana Karya Perkasa, Tbk 

2 PTBA PT. Bukit Asam (Persero), Tbk 

3 SMMT PT. Golden Eagle Energy, Tbk 

4 ARTI PT. Ratu Prabu Energi, Tbk 

5 ELSA PT. Elnusa, Tbk 

6 RUIS PT. Radiant Utama Interinsco, Tbk 

7 ANTM PT. Aneka Tambang, Tbk 

8 CITA PT. Cita Mineral Investindo, Tbk 

9 CTTH PT. Citatah, Tbk 

10 MITI PT. Mitra Investindo, Tbk 
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11 TINS PT. Timah (Persero), Tbk 

Sumber: data diolah (2016) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam  riset merupakan pekerjaan yang memerlukan waktu 

dan biaya yang cukup banyak. Seringkali kegagalan riset disebabkan oleh sulitnya 

mengumpul data (Suliyanto, 2006:135). Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara studi dokumenter dari laporan keuangan tahunan dan yang 

berasal dari Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2013-2015.  

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi 

variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi penyebab besar kecilnya variabel lain. Sedangkan variabel moderasi adalah 

variabel antara yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tergantung (Suliyanto,2006:77-79). 

Terdapat beberapa metode untuk mengindikasi ada tidaknya variabel 

moderator, yaitu (Ghozali, 2013, 225): 

1. Analisis Sub-Kelompok 

Analisis sub-kelompok digunakan untk mengindentifikasi ada tidaknya jenis 

moderator homologizer. Analisis ini dilakukan dengan memecahkan sample 

menjadi dua sub-kelompok atas dasar variabel ketiga yaitu variabel yang 
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dihipotesiskan sebagai variabel moderator. Pengelompokan ini dilakukan 

secara kualitatif jika datanya sudah dalam bentuk kualitatif sepertif jenis 

kelamin atau untuk kasus datanya bersifat kontinyu atau kuantitatif maka 

pengelompokkan dapat dilakukan berdasarkan nilai median (nilai tengah) atau 

mean (nilai rata-rata) dengan pengelompokkan di atas dan di bawah mean atau 

median. 

2. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub-kelompok, 

karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas 

sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel 

moderator. Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel preditor (X), 

maka kita harus membandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan 

jenis variabel moderator. 

3. Uji Nilai Selisih Mutlak 

Frucot and Shearon (1991) mengajukan model regresi yang agak berbeda 

untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak 

dari variabel independen. Menurut Furcot and Shearon (1991) interaksi seperti 

ini lebih disukai karena ekspektasi sebelumnya berhubungan dengan 

kombinasi X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. 

4. Uji Residual 

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi maupun uji selisih nilai 

absolut mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolonieritas yang tinggi 
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antar variabel independen dan hal ini akan menyalahi asumsi klasik dala 

regresi ordinary least square (OLS). Untuk mengatasi multikoloniritas ini, 

maka dikembangkan metode lain yang disebut uji residual. Analisis residual 

ingin menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya 

adalah ketidak cocokan yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antar 

variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan metode untuk mengindikasi ada tidaknya variabel 

moderator dengan menggunakan pendekatan uji residual. Hal ini dikarenakan untuk 

keseragaman pengujian sesuai dengan variabel kualitas laba akuntansi dan efisiensi 

investasi menggunakan nilai residual sebagai nilai yang digunakan selain itu penguji 

ingin menghindari terjadinya multikolonieritas yang tinggi yang menyalahi asumsi 

klasik, sehingga uji residual lebih tepat digunakan untuk menguji variabel moderasi. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel dimana variabel tersebut  

dibagi menurut variabel dependen yaitu Efisiensi Investasi, variabel independennya 

yaitu Kualitas Laba Akuntansi, Maturitas Utang dan variabel moderasinya yaitu 

Risiko Litigasi. 

3.4.2 Definisi Operasional 

3.4.2.1 Efisiensi Investasi (EI) 

Efisiensi investasi merupakan investasi yang optimal yang terhindar dari 

pemborosan sumber daya yang ada serta terhindar dari kondisi overinvestment dan 

underinvestment. Untuk dapat mengukur efisiensi investasi perusahaan, maka 
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digunakan model investasi dimana berfungsi sebagai growth opportunities. Model 

investasi yang digunakan mengikuti model investasi yang digunakan oleh Biddle et 

al. (2009). Menurut Biddle et al. (2009) total investasi didapat dari total investasi 

baru di mesin, peralatan, kendaraan, tanah dan gedung serta ditambah dengan biaya 

research and development dikurangi total penjualan aktiva tetap yang dibagi dengan 

total aktiva di tahun t-1. Berikut adalah model tersebut: 

Berikut model yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi (EI) 

dengan model yang telah dipakai oleh Biddle et al (2009): 

Investmenti,t = 0 + 1Sales Growthi,t-1 +  i,t 

Dimana: 

Investmenti,t = ukuran total dari investasi baru di mesin, peralatan, 

kendaraan, tanah dan gedung ditambah dengan biaya 

research and development dikurangi total penjualan aktiva 

tetap dibagi dengan lagged total asset. 

Sales Growthi,t           =  Persentase dari perubahan penjualan perusahaan i dari 

periode t-1 ke t.  

Nilai residu dari model regresi tersebut mencerminkan deviasi dari tingkat 

investasi yang diharapkan oleh perusahaan. Nilai residu tersebut akan kita gunakan 

sebagai proksi dari efisiensi investasi. Nilai residu positif menunjukkan bahwa 

perusahaan melakukan investasi yang lebih tinggi dari investasi yang diharapkan oleh 

perusahaan sesuai dengan pertumbuhan penjualan, sehingga perusahaan mengalami 
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overinvestment. Sedangkan nilai residu negatif menunjukkan bahwa perusahaan 

melakukan investasi yang lebih rendah dari investasi yang diharapkan oleh 

perusahaan sesuai degan pertumbuhan penjualan sehingga perusahaan mengalami 

underinvestment. Variabel dependen dalam penelitian ini akan menjadi absolute dari 

residual dikalikan -1. Sehingga nilai yang paling tinggi menunjukkan efisiensi yang 

tinggi. 

3.4.2.2 Kualitas Laba Akuntansi (AQ) 

Salah satu penilaian kinerja perusahaan adalah mengukur seberapa besar 

kualitas laba yang dinyatakan dalam laporan keuangan perusahaan. Kualitas akrual 

digunakan sebagai proksi untuk mengukur kualitas laba suatu perusahaan. Dalam 

asumsi dasar akrual, informasi yang diberikan kepada pengguna tidak hanya transaksi 

masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas di masa depan serta 

sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Selain 

itu, basis akrual meminta penyesuaian secara periodik dalam laporan keuangan 

sehingga laba bersih dalam suatu periode  merupakan hasil matching antara penerima 

dan beban dalam periode tertentu.  

Variabel kualitas laba akuntansi diproksikan dengan kualitas akrual atau 

Accrual Quality (AQ). Untuk bisa mengukur nilai dari akrual tersebut, maka 

penelitian ini akan mengikuti model pengukuran akrual yang terbaru yang dilakukan 

oleh Kothari et al. (2005). Kothari et al. (2005) melakukan perbaikan dan modifikasi 

dari model perhitungan akrual yang sudah sering digunakan sebelumnya. Ia 
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memperbaiki kekurangan dari model perhitungan akrual Jones & modified Jones 

untuk memperoleh model baru yang hasil perhitungannya lebih akurat dan kuat dalam 

mengukur nilai akrual. Berikut adalah model perhitungan akrual yang dilakukan 

Kothari et al. (2005) : 

TAi,t  = 0 + 1 1/ ASSETi,t-1+ 2SALESi,t + 3 PPEi,t + 4ROAi,t + i,t 

Keterangan: 

TAi,t  =   total akrual.  

ASSETi,t-1 =   jumlah nilai total aset perusahaan pada periode sebelumnya. 

SALESi,t =   perubahan besarnya penjualan perusahaan i pada tahun t. 

ROAi,t   =  pengukuran kinerja yang berasal dari tingkat pengembalian asset. 

PPEi,t =   nilai bersih total aset tetap yang dimiliki perusahaan i pada tahun t 

 Model perhitungan akrual tersebut mengambil model perhitungan dari Jones 

(1991) untuk kemudian dimodifikasi oleh Kothari et al. (2005) dengan menambahkan 

variabel return on asset (ROA) pada model tersebut. Kothari et al. (2005) 

menginginkan pengukuran yang lebih akurat dan lebih kuat dalam mengukur nilai 

akrual. Ia ingin mencocokan nilai discretionary accrual dengan performa perusahaan 

yang diproksikan dengan return on assets (ROA) karena performa perusahaan yang 

baik dapat mempengaruhi kualitas dari nilai akrual perusahaan. Mengikuti penelitian 

Kothari et al. (2005), total akrual diperoleh dari net income perusahaan dikurangi 

dengan nilai arus kas dari aktifitas operasi (cash flow from operation) perusahaan. 

ΔSALESi,t dapat dihitung dengan menghitung selisih antara nilai penjualan tahun lalu 
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dengan nilai penjualan tahun ini. ROAi,t  diukur dengan cara net income dibagi dengan 

total aset perusahaan. Seluruh variabel tersebut akan dibagi dengan ASSETSi,t-1. 

Kothari et al. (2005) membagi seluruh variabel dengan ASSETSi,t-1 bertujuan untuk 

mencegah terjadinya heterokedastisitas di dalam nilai residual yang diperoleh. Nilai 

residual yang diperoleh inilah yang akan digunakan sebagai ukuran dari kualitas laba 

akuntansi. Proksi pengukuran kualitas laba akuntansi adalah nilai absolut dari 

residual dikali dengan -1, sehingga nilai yang semakin tinggi akan menunjukkan 

kualitas laba akuntansi yang lebih tinggi. 

3.4.2.3 Maturitas Utang (STDebt) 

Maturitas utang (Short Term Debt) merupakan sebuah kebijakan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan jatuh tempo utang yang akan 

digunakan perusahaan. Jatuh tempo utang terbagi menjadi dua yaitu utang jangka 

pendek yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dan utang jangka panjang yang 

jatuh temponya lebih dari satu tahun. 

Dalam penelitian ini pengukuran maturitas utang mengacu kepada penelitian 

Rahmawati dan Harto (2014). Untuk mengetahui peran maturitas utang terhadap 

efisiensi investasi dalam penelitian ini, maka dimasukkan variabel jatuh tempo utang 

atau Short Term Debt (STDebt) yang diukur dari rasio utang jangka pendek (utang 

dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun) dibagi dengan total utang. Utang jangka 

pendek diukur dari jumlah seluruh utang yang jatuh tempo dalam satu tahun. 

STDebt  =  
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Keterangan: 

STDebt = Short Term Debt atau Utang jangka pendek 

Utang Jangka Pendek = Jatuh tempo utang kurang dari satu tahun 

 Total Utang  = Total dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang  

3.4.2.4 Risiko Litigasi (LITRISK) 

Risiko litigasi (litigation risk) diartikan sebagai risiko yang melekat pada 

perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Juanda, 2007). Untuk 

mengukur risiko litigasi, penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dapat 

menimbulkan risiko litigasi, yaitu terhadap variabel-variabel likuiditas dan 

solvabilitas yang keduanya merupakan proksi dari risiko keuangan, serta variabel 

ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik (Juanda, 2007). Adapun 

tahapan pengukuran risiko litigasi adalah sebagai berikut: 

1) Likuiditas (Nurwa dan Purwanto, 2015) 

LIKt    = Utang Jangka Pendek/ Aktiva Lancar 

2) Leverage (Jogiyanto, 2015:460)  

  LEVt = Utang Jangka Panjang/ Total Aktiva 

3) Ukuran Perusahaan (Nurwa dan Purwanto, 2015) 

  SIZEt = LogNatural Total Aset 

Keterangan:  

LIK = likuiditas 
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LEV = leverage 

SIZE = ukuran perusahaan 

  Ketiga variabel tersebut dijumlahkan untuk menentukan indeks risiko litigasi. 

Nilai indeks yang tinggi menunjukkaan risiko litigasi yang tinggi, demikian 

sebaliknya untuk nilai indeks yang rendah menunjukkan risiko litigasi yang rendah. 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Pengertian Alat Ukur 

1 Efisiensi 

Investasi 

(Y) 

Efisiensi investasi merupakan 

investasi yang optimal yang 

terhindar dari pemborosan 

sumber daya yang ada serta 

terhindar dari kondisi 

overinvestment dan 

underinvestment. 

Investmenti,t =0+1Sales Growthi,t-1 +  i,t 

2 Kualitas 

Laba 

Akuntansi 

laba akuntansi adalah 

perbedaan antara revenue  

yang direalisasi yang timbul 

dari transaksi pada periode 

tertentu dihadapkan dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan 

pada periode tertentu, laba 

yang berkualitas merupakan 

laba yang menggambarkan 

keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. 

TAi,t  = 0 + 1 1/ ASSETi,t-1+ 

2SALESi,t + 3 PPEi,t + 4ROAi,t + i,t 

 

3 Maturitas 

Utang 

Maturitas utang merupakan 

sebuah kebijakan yang 

dilakukan oleh perusahaan 

dalam menentukan jatuh 

tempo utang yang akan 

digunakan perusahaan. 

STDebt  =  
                   

           
 

 

4 Risiko 

Litigasi 

Risiko litigasi diartikan 

sebagai risiko yang melekat 

pada perusahaan yang 

1. LIKt    = Utang Jangka Pendek/ 
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memungkinkan terjadinya 

ancaman litigasi oleh pihak-

pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan yang 

merasa dirugikan 

Aktiva Lancar 

2. LEVt = Utang Jangka Panjang/ 

Total Aktiva 

3. SIZEt = LogNatural Total Aset 

 

Sumber: data diolah (2016) 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Suliyanto (2006: 161), analisis data dalam riset pada hakikatnya 

merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh di lapangan.  Hasil akhir 

riset di samping tergantung pada data yang diperoleh di lapangan juga akan sangat 

tergantung bagaimana menganalisis data. Teknik analisis data penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan suatu analisis yang 

digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel 

independen (Trianto, 2015: 101). Sebelum diuji menggunakan regresi, data diuji 

menggunakan uji asumsi klasik dan analisis statistik deskriptif.  

3.5.1 Analisis Statisik Deskriptif  

Menurut Ghozali (2013: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara ringkas yaitu 

tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus 

data. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan dilakukan 

analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena penelitian 

yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linear) itu jika data dalam 

penelitiannya memenuhi asumsi klasik (Trianto, 2015:87). Apabila sebelum 

dilakukan analisis data tidak lolos uji ini, maka hasil analisis hipotesis akan menjadi 

bias. 

Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan 

memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

melihat grafik P-P Plot, jika pada grafik sebaran data mengikuti garis diagonal, maka 

data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika data menyebar tidak mengikuti garis 

diagonal maka data tidak berdistribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirnov (K-S) (Ghozali, 2009:164). Dengan kriteria penerimaan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) pada uji Kolmogorov-Smirnov > tingkat signifikansi 0,05. 

b. Uji Multikoloneritas 

Menurut Gozhali (2013: 105) uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
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Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 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. mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Untuk 

menujukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10. Menurut Trianto (2015: 89) uji multikorelasi perlu dilakukan jika 

variabel bebasnya lebih dari satu. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji 

Durbin – Watson. Problem autokorelasi juga dapat dilihat dari patokan sebagai 

berikut (Santoso, 2000:219 dalam Wahjono, 2013): 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

d. Uji Heteroskedastisidas  

Menurut Ghozali (2013: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
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lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah distudentized. Dasar analitis: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik lazim dipergunakan 

meskipun menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu pengamat dengan 

pengamat lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, penggunaan uji 

statistik diharapkan menghilangkan unsur bias tersebut. Salah satu uji statistik yang 

lazim dipergunakan adalah uji Glejser (di samping uji yang lain, misalnya uji Park, 

atau uji White). Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas 

terhadap nilai absolut residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih 

dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
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3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan 

persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (prediction) (Suliyanto,2006:197).  

 Y = a + b1.X + b2.X2 + + bn.Xn + e 

 EI= a + b1AQ + b2STDebti.t +  

 Sedangkan untuk menguji hipotesis 4 dan 5 sebagai variabel moderasi 

menggunakan statistik regresi berganda dengan uji residual, dimana metode ini 

(analisis uji residual) sebenarnya ingin menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) 

dari suatu model (Ghozali, 2013:171). 

Uji Hipotesis 4 dan 5 

M  = a + b1 X1 + e 

e (DEV1) = a + b1Y 

M  = a + b2 X2 + e 

e (DEV2) = a + b2Y 

Keterangan:  

EI   =   Efisiensi investasi perusahaan 

   =  Konstanta 

b  =   Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat 

    akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas.  

AQ   =    Accrual Quality sebagai proksi kualitas laba akuntansi 
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STDebt  =   Short Term Debt atau utang jangka pendek  

M   =  Risiko Litigasi (Variabel Moderasi) 

e   =  Error disturbance 

e (DEV1) =  Nilai deviasi antara kualitas laba akuntansi dan risiko litigasi (nilai     

absolud dari residual X1) 

e (DEV2) =  Nilai deviasi antara maturitas utang dan risiko litigasi (nilai absolud 

dari residual X2) 

Persamaan diatas kemudian dianalisis dengan SPSS dengan tingkat signifikasi 

5% ( = 0.05). Persamaan regresi tersebut menggambarkan apakah variabel risiko 

litigasi merupakan variabel moderasi dan akan diketahui jika nilai koefisien risiko 

litigasi signifikan dan negatif hasilnya  

3.6.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. 

(Ghozali, 2013: 97) 

3.6.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) 

Menurut Ghozali (2013:101) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi variabel independen. Dalam penelitian ini uji statistik t 

digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kualitas laba akuntansi, 

maturitas utang terhadap efisiensi investasi. 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

1) Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi= 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata 

lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, 

kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

3.6.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013: 98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

1) Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis 
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alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima Ha. 


