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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki 

properti investasi periode dari tahun 2011 – 2014. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data objek kuantitatif yang 

bersumber dari data skunder adalah dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia khususnya data tahun 2011-2014 

melalui www.idx.com. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, 

seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang 

mempunyai relevansi dengan tema penulisan (Sutrisno Hadi, 2000).  

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki dan 

melaporkan aset properti investasi pada periode setelah berlakunya PSAK No. 13 

(2007) yaitu sejak 2011 sampai 2014. Periode yang diamati adalah periode 

pertama perusahaan menerapkan metode akuntansi properti investasi antara tahun 

2011 sampai 2014, yaitu perusahaan yang memiliki properti investasi pada tahun 

http://www.idx.com/


47 
 

 
 

2011 ditambah dengan perusahaan yang baru memiliki properti investasi setelah 

2011 sampai 2014. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: (1) 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 – 2014; (2) memiliki properti 

investasi antara 2011 – 2014; (3) bagi perusahaan yang memilih metode biaya, 

mengungkapkan nilai wajar aset pada catatan atas laporan keuangan; (4) memiliki 

data-data lengkap untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan kriteria dalam 

pemilihan sampel, maka sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  21 perusahaan, sehingga jumlah sampel total dengan periode penelitian 4 

tahun adalah 84  perusahaan. 

Berikut adalah hasil seleksi dari sampel penelitian 

Tabel 3.1 

Proses pemilihan sampel penelitian 

No Keterangan  Jumlah 

1 Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2011 – 2014 

525 

2 Yang tidak memiliki properti investasi antara 2011 – 

2014 

(459) 

3 Bagi perusahaan yang memilih metode biaya, yang 

tidak mengungkapkan nilai wajar aset pada catatan 

atas laporan keuangan 

(31) 

4 Yang tidak memiliki data-data lengkap untuk 

pengujian hipotesis 

(10) 

 Total sampel 21 

Berdasarkan kriteria sampel pada tabel 3.1 maka diperoleh sampel 

penelitian sebanyak 21 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan 

dan keputusan penarikan sampel bergantung pada pengumpulan data. Adapun 

kode saham dan nama-nama perusahaan yang memiliki dan melaporkan aset 
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properti investasi pada periode setelah berlakunya PSAK No. 13 (2007) yaitu 

sejak 2011 sampai 2014. 

 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 

Stock 

Code Nama Perusahaan 

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk 

2 BRAM Pt Indo Kordsa Tbk 

3 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

4 CTRA Ciputra Development Tbk 

5 CTRP Ciputra Property Tbk 

6 DART Duta Anggada Reality Tbk 

7 DILD Intiland Development Tbk 

8 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

9 EMDE Megapolitan Development Tbk 

10 ETWA Pt Eterindo Wahanatama Tbk 

11 GSMF Pt Equity Development Investment Tbk 

12 JRPT Jaya Real Property Tbk 

NO. 

Stock 

Code Nama Perusahaan 

13 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

14 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

15 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

16 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

17 PDES Pt Destinasi Tirta Nusantara Tbk 

18 PLIN Pt Plaza Indonesia Realty Tbk 

19 SMMA Pt Sinar Mas Multiartha Tbk 

20 SUPR Pt Solusi Tunas Pratama Tbk 

21 TBIG Pt Tower Bersama Infrastructure Tbk 
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3.4 Operasional Variabel 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai defenisi operasional variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

Hipotesis akan diuji menggunakan model regresi logistik sebagai berikut 

:  

a. Probabilita kemungkinan perusahaan memilih metode nilai wajar 

P_FV : adalah probabilita perusahaan memilih metode nilai wajar 

(sumber : catatan atas laporan keuangan perusahaan), bernilai = 1 jika perusahaan 

memilih metode nilai wajar, dan bernilai 0 jika memilih menggunakan metode 

biaya; 

b. Tingkat Utang 

LEV : Tingkat utang di hitung dengan cara (Mamduh M Hanafi 

dkk,2009) : 

Tingkat Utang=
Total Hutang

Total Aset
 

c. Ukuran Perusahaan 

LNTA adalah ukuran perusahaan yang diproksi dengan logaritma natural 

dari saldo akhir total aset perusahaan;  

LNTA  = LN (TA) 

Dimana : 

LNTA : Ukuran Perusahaan 

LN (TA) : logaritma Natural total aktiva 
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d. Informasi Asimetri 

MTB : informasi asimetri, yang dihitung dengan market to book ratio 

(Gitman dan Zutter, 2012) : 

MTB=
𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌

𝒃𝒐𝒐𝒌 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒐𝒏 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌
 

e. Selisih keuntungan revaluasi nilai wajar 

FV_GAIN : keuntungan selisih revaluasi nilai wajar periode berjalan, 

dihitung dengan (Ishak et al,2012) : 

1. selisih nilai wajar yang dilaporkan pada laba rugi (jika metode nilai wajar 

diterapkan) atau dengan; 

2. selisih nilai wajar yang diungkapkan di catatan atas laporan keuangan 

dengan nilai tercatat aset properti investasi di neraca (jika metode biaya 

diterapkan). 

Nilai ini kemudian dibagi dengan saldo akhir Total Aset. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data skunder atau data historis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengolah literatur, artikel, jumlah, hasil penelitian terdahulu, maupun 
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media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian 

ini. 

2. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau 

meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis serta arsip-arsip 

lainnya yang sesuai dengan penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data ini,penulis menggunakan metode analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Adapun variabel dependen dalam penelitan ini yaitu pemilihan metode 

nilai wajar untuk mengukur properti investasi. Variabel independennya adalah 

faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan memilih metode nilai wajar untuk 

properti investasi. 

Dalam sebuah penelitian data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu 

sebelum memasuki proses analisis. Penelitian ini menggunakan rumus regresi 

linier berganda (multiple regression), dengan demikian analisis data kuantitatif 

dapat dilakukan dengan cara  
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3.6.1 Uji Kualitas Data 

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data 

yang dipakai. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data guna menghasilkan data yang berkualitas. 

a. Validalitas  

Validalitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validalitas yang kuat apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. 

Uji validalitas digunakan untuk mengetahui item-iten yang ada didalam 

kuesioner mampu mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. 

Pengujian digunakan dengan menggunakan korelasi person dengan pengujian 

(two tail) dan menggunakan tingkat signifikan 5%. Untuk mengetahui valid suatu 

variabel, dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel atau dapat 

dilihat dari nilai probilitas (p value). Data dikatakan valid jika R hitung besar dari 

R tabel atau p value kecil dari 5% (Gozali,2006:45) 

b. Reliabilitas 

Metode dipakai dalam mendeteksi reliabilitas yang dapat dikaitkan 

dengan data, dapat dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. 

Disini pengukuran nya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik cronbach 
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alpha (ɑ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach Alpha > 0,60 (Gozali,2006:42). 

3.6.2 Uji Normalitas Data 

Alat diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal 

data adalah normal probability plot. Tujuannnya adalah untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal.  

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbuh diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas 

dari bias yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan 

akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji 

hipotesis dan penarikan kesimpulan maka digunakan asumsi klasik. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Apabila 

signifikan > 5% maka hal itu berarti data terdistribusi secara normal. Sebaliknya 

apabila nilai signifikan < 5% maka hal tersebut berarti data tidak terdistribusi 

secara normal maka data yang mempunyai nilai diluar batas normal harus dihi 

langkan. Cara untuk mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal 

atau tidaknya yaitu dengan: 

a. Analsis grafik 

Untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distrubusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafiknormal 

plot. 

b. Analisis statistik 

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji statistik kolmogrov-smirnov 

≥ 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai 

signifikansi kolmogrov-smirnov ≤ 0,05, maka data residual terdistribusi 

secara tidak normal (Ghozali,2006). 

2. Uji Hetoroskedastisitas 

uji heterorkedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Menurut Ghozali (2006), pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
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heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai 

produksi antara nilai variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Jika pola tertentu,seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

terukur(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengidikasikan adanya heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan 

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 orthogonal. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai variance inflation factor 

(VIP) dari tiap-tiap variabel independen (bebas). Jika nilai tolerance value > 

0,01dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali 2006). 

3.6.4 Analisis Regresi Logistik  

Regresi Logistik (logistic regression) pada prinsipnya hampir sama 

dengan analisis regresi berganda, namun ada perbedaan yang mendasar. Pertama, 

variabel terikatnya merupakan variabel dummy (0 dan 1). Kedua, penggunaan 

regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas dan asumsi klasik seperti 
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analisis regresi linier berganda, meskipun screening data outliers tetap dapat 

dilakukan (Rambat Lupiyoadi,2015). 

Adapun persamaan untu menguji hipotesis secara keseluruhan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana : 

Y   = perusahaan memilih metode nilai wajar untuk  

   properti   investasi 

α   = adalah konstanta 

b1-4    = koefisien variabel X1-4 

X1   = Tingkat utang  

X2   = Ukuran perusahaan 

X3   = Tingkat asimetri informasi 

X4   = Keuntungan revaluasi nilai wajar yang dapat  

   dilaporkan dari penerapan metode nilai wajar 

e   = Error 

3.6.5 Pengujian Hipotesis  

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi ini adalah dengan 

menggunakan uji koefisien determinasi, dan uji statistik t, perhitungan statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan jika nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima (Ghozali,2006). 
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Kriteria pengujiannya : 

1. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 

5%(α = 0,05) 

2. Kriteria penerimaan atau penolakkan hipotesis didasarkan pada signifikan 

p-value 

a. Jika taraf signifikan < 0,05 H0 diterima 

b. Jika taraf signifikan > 0,05 H0 ditolak 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali,2006). Uji statistik F menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 

independen dalam model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan 0,05 (5%), maka kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Bila nilai signifikansi f < 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara semua variabel independen terhadap 

variabeldependen. 

2. Bila nilai signifikan f > 0,05, maka H0 diterima, artinya semua variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 
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Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini juga 

menggunakan uji dua arah (two tailed). Adapun prosedur pengujiannya adalah 

setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai 

t hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Apabila t hitung > tabel dan tingkat signifikan (α) < 0,05, maka H0 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi (α) > 0,05, maka H0 

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase 

pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel 

dependen.dari signifikan diketahui seberapa besar variabel dependen akan mampu 

dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-

sebab lain diluar model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Hasil uji koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali,2011 :177). Makin kecil nilai SEE 
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akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen (Ghozali,2011:100). 

 

 

 


