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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

tujuannya yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau 

membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Berdasarkan jenis 

karakteristik masalahnya penelitian ini termasuk penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah 

berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan 

Bambang, 2009:26-27). 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah koefisien 

respon laba (earnings response coefficient). 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006:117). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah rasio profitabilitas (X1), konsevatisme laporan keuangan 

(X2), siklus kehidupan perusahaan (X3), ukuran perusahaan (X4), dan umur 

perusahaan (X5). 
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3.2.3 Operasionalisasi Variabel 

a. Rasio profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba pada periode mendatang. Instrumen profitabilitas diukur dengan 

menggunakan rasio return on aset (ROA). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan total aset. 

Menurut Hanafi dan Abdul (2012:82) ROA dapat dihitung dengan 

membagi laba bersih perusahaan dengan total aset, atau dengan rumus 

sebagai berikut 

aset Total

bersih Laba
 ROA   

b. Konservatisme laporan keuangan 

Konservatisme laporan keuangan adalah suatu prinsip dalam 

pelaporan keuangan dimana pengakuan dan pengukuran terhadap aset, 

pendapatan dan beban dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pengukuran 

akuntansi konservatisme yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan proksi akrual yang mengacu kepada penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Handayani (2016) dengan persamaan sebagai 

berikut: 

TAit = (NIit– OCFit) 

      Total aset 

Dimana:  

TAit  : Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit  : Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

OCFit : Kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t 
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c. Siklus Kehidupan Perusahaan 

Siklus kehidupan perusahaan yang merupakan dasar analisis 

investor dalam berinvestasi adalah salah satu atribut perusahaan atau 

karakteristik keuangan untuk menentukan mana yang lebih mempunyai 

relevansi nilai, apakah laba atau arus kas dalam tiap tahapan siklus 

kehidupan perusahaan. Pengukuran siklus kehidupan perusahaan dalam 

penelitian ini mengacu kepada penelitian Handayani (2016) yaitu dengan 

rumus: 

1- tsalesNet 

1)-t salesNet  - t sales(Net 
  Average SalesNet 

 

Dimana: 

Net sales average : Rata-rata penjualan bersih perusahaan 

Net sales t : Penjualan bersih perusahaan pada periode t 

Net sales t-1 : Penjualan bersih perusahaan pada periode t-1 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu indikator untuk menentukan 

besar/kecilnya perusahaan sampel. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diukur dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan. Instrumen  

ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

SIZEit = Ln TAit 

Dimana :  

SIZEit : Ukuran perusahaan i pada tahun t 

TAit  : Total aset perusahaan i pada tahun t 
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e. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan tetap eksis 

dan dapat menjalankan operasinya. Umur perusahaan akan menunjukkan 

sejauh mana perusahaan dapat menangani hambatan dan kesulitan selama 

menjalankan kegiatannya. Lamanya perusahaan beroperasi dapat diukur 

dari awal berdirinya perusahaan hingga tahun 2015. 

f. Koefisien Respon Laba (Y) 

Koefisien respon laba merupakan koefisien yang diperoleh dari 

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

yang digunakan adalah Cumulative Abnormal Return (CAR), sedangkan 

proksi laba akuntansi yang digunakan adalah Unexpected Earnings (UE). 

1) Cummulative Abnormal Return (CAR)  

Perhitungan abnormal return dalam penelitian ini menggunakan 

market adjusted model. Market adjusted model digunakan karena pasar 

modal di Indonesia memiliki nilai dan volume transaksi perdagangan 

yang relatif sedikit. Menurut Jogiyanto (2010) berikut tahap-tahap 

dalam menghitung CAR:  

- Menghitung return sesungguhnya, rumus: 

    
            

     
 

Dimana : 

Rit  : Return perusahaan i pada periode (hari) t 

Pit  : Harga saham perusahaan i pada periode (hari) t 

Pit-1  : Harga saham perusahaan i pada periode (hari) t-1 
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- Menghitung return indek pasar, rumus: 

    
                

        
 

Dimana : 

Rmt : Return indeks pasar pada periode (hari)  t 

IHSGt : Indeks harga saham gabungan pada periode (hari) t 

IHSG t-1 : Indeks harga saham gabungan pada periode (hari) t-1 

 

- Menghitung abnormal return menggunakan model market adjusted 

model, rumus: 

ARit = Rit - Rmt 

Dimana : 

ARit : Abnormal return untuk perusahaan i pada periode (hari) t 

Rit : Return perusahaan i pada periode (hari) t 

Rmt : Return indeks pasar pada periode (hari) t 

- Menghitung return abnormal kumulatif (cumulatif abnormal 

return), rumus; 

CARi(t1 + t2) = ∑       
     

Dimana : 

CARi(t1 + t2) : Abnormal return kumulatif perusahaan i selama 

periode amatan ± 3 hari dari tanggal publikasi laporan 

keuangan 

ARit : Jumlah abnormal return perusahaan i pada periode t 

t1  : Awal periode pengamatan 3 hari sebelum tanggal 

publikasi laporan keuangan 

t2 : Akhir periode pengamatan 3 hari setelah publikasi 

laporan keuangan. 

 

 

2) Unexpected Earnings (UE)  

Unecpected earnings dihitung dengan model random walk. 

Secara matematis persamaan tersebut: 
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Dimana : 

UE it  : Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

EPSit  : Earnings per share perusahaan i pada periode t 

EPSit-1  : Earnings per share perusahaan i pada periode t-1 

Pit-1  : Harga saham perusahaan i pada periode t-1 

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: 

CAR (-3, +3) = β0 +β1 UEit + εit 

Dimana : 

CAR (-3, +3) : Abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode 

amatan ± 3 hari dari publikasi laporan keuangan. 

β0 : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi laba (earnings response coefficient) 

UEit  : Unexpected earnings 

εit : Komponen error dalam model atas perusahaan i pada 

periode t 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis 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, 2009:147).  
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Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, return saham harian, 

IHSG dan tanggal publikasi laporan tahunan perusahaan. 

3.3.2 Sumber Data 

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

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) tahun 2011 sampai dengan 2015, 

dan dari web-web terkait lainnya serta dengan mempelajari literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan 

sampel dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengenai variabel-variabel yang 

akan diteliti. Selain itu dalam memperoleh data, peneliti mempelajari dan 

menelaah berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan berbagai media 

tertulis lainnya. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang 

menjadi objek penelitian. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu riset khusus (Trianto, 2015:49). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia go publik dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini 

http://www.idx.co,id/
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dikarenakan sektor industri dasar dan kimia merupakan emiten terbesar bagi 

investor dalam menanamkan modalnya dan sektor ini penyumbang laba bersih 

tersebar kedua setelah sektor keuangan dan bank dengan persentase 132,31% 

selama kuartal kedua tahun 2016.  

Sampel diartikan sebagai suatu himpunan bagian (subset) dari unit 

populasi (Kuncoro, 2009). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009:122) purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. 

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur  sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011- 2015. 

2. Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir tanggal 31 

Desember. 

3. Perusahaan dalam keadaan laba berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2015, 

karena untuk menghitung total akrual. 

4. Laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan mata uang rupiah 

selama tahun 2011 – 2015. 

5. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2011 - 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 

Tabel III.1 

Kriteria Sampel 
 

No Kriteria  Sampel Total 

1 Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2011 – 2015. 

34 

2 Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang 

berakhir tanggal 31 Desember. 

(0) 

3 Perusahaan dalam keadaan laba berturut-turut dari tahun 

2011 hingga 2015 

(17) 

4 Laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan mata 

uang rupiah selama tahun 2011 – 2015 

(3) 

5 Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan selama 

tahun 2011 – 2015 

(0) 

 Jumlah sampel 14 

Sumber: Jumlah Sampel Pengamatan 
 

Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai 

dengan 2015 berjumlah 34 perusahaan dan menurut hasil verikasi jumlah 

perusahaan yang akan diteliti berjumlah 14  perusahaan. Berikut tabel III.2  

yang akan menjelaskan sampel perusahaan manufaktur yang akan digunakan 

untuk diteliti: 

Tabel III. 2 

Daftar Sampel Penelitian 
 

No Kode saham Nama emiten 

1.  AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 

2.  AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

3.  APLI Asiaplas Industries Tbk 

4.  ARNA Arwana Citramulia Tbk 

5.  BTON Betonjaya Manunggal Tbk 

6.  BUDI Budi Acid Jaya Tbk 

7.  CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

8.  EKAD Ekadharma International Tbk 

9.  IGAR Champion Pacipic Indonesia Tbk 

10.  INAI Indal Aluminium Industry Tbk 

11.  INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

12.  JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 

13.  LION Lion Metal Works Tbk 

14.  SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 

Sumber: Bursa Efek Indonesia  
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi dilakukan terbebas dari bias (error) yang mengakibatkan hasil regresi yang 

diperoleh valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan 

sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Menurut 

Trianto (2015:87) uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua 

variabel. 

Ada empat asumsi klasik yang terpenting sebagai syarat penggunaan 

metode regresi (Ghozali, 2013). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, 

autokorelasi, heterokedastisitas dan multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal 

atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi residual normal 

ataukah tidak, maka dapat dilakukan metode uji Kolmogorof-Smirnov. Nilai 

K-S caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu: 

Hipotesis Nol (Ho): data terdistribusi normal (nilainya jauh diatas α = 0,05) 

Hipotesis alternatif (HA): data tidak terdistribusi secara normal (nilainya jauh 

dibawah 0,05) 

Alat diagnotis yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki 

distribusi normal adalah normal probability plot. Jika data menyebar disekitar 
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garis diagonal dan mengikuti diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas data (Ghozali, 2013:112). 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t 

dan 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 tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

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

seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pad 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-

Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson. 

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi 

adalah sebagai berikut: 

Ho  : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha :  ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Kriteria Autokorelasi Durbin- Watson (Ghozali, 2013:111): 

Tabel III. 3 

Uji Durbin- Watson 

Durbin- Watson Kesimpulan 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

du < d < 4 – du 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

4 – dl < d < 4 

Autokorelasi positif 

Tidak dapat disimpulkan 

Tidak ada autokorelasi 

Tidak dapat disimpulkan 

Autokorelasi negatif 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan 

lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot dari hasil 

pengolahan data dari paket statistik dalam komputer, melakukan uji gletser 

yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Selain uji diatas dapat juga dengan melakukan uji park, dan juga 

dengan melakukan uji white (ghozali, 2013). 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat 

rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah 

multikorelasi atau tidak. Uji ini perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih 

dari satu (Trianto, 2015:89). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai tolerance 

<0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013:105-106).  
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Tindakan perbaikan apabila terdapat gejala multikolinearitas di luar 

batas yang bisa diterima dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel 

yang berkolinearitas atau dengan jalan mentransformasi persamaan regresi 

sedemikian rupa sehingga variabel x tidak menunjukkan gejala 

multikolinearitas yang berbahaya. Untuk membuang variabel x yang tidak 

berkolinear tersebut dapat menggunakan metode Frish, yaitu memasukkan 

variabel x yang berkolinear ke dalam persamaan regresi. 

 

3.6.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi 

berganda dengan bantuan SPSS 16. Model regresi berganda ini akan dapat 

dicerminkan dengan persamaan sebagi berikut: 

ERCit = α + β1X1it + β2X2it + β3X3it +β4X4it + β5X5it + e 

Dimana : 

ERCit   : Koefisien respon laba (Earnings response coefficient) 
α  : Koefisien Konstanta 
β  : Koefisien regresi 
X1it  : Rasio Profitabilitas perusahaan pada periode t 
X2it  : Konservatisme laporan keuangan pada periode t 
X3it  : Siklus kehidupan perusahaan pada periode t 
X4it  : Ukuran perusahaaan pada periode t 
X5it  : Umur perusahaan 
e  : error 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (uji t) dan dilakukan 

secara menyeluruh (uji f). 

a. Secara parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu 

sampel dengan nilai lainnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
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semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan 95 % dengan 

tingkat signifikan sebesar 5 % (p value < 0,05). Jika t hitung < t table maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Berarti variabel independen secara individu memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Secara Simultan (uji f) 

Untuk pengujian variabel independen secara bersamaan digunakan 

statistik uji F (F test) dilakukan untuk melakukan apakah model pengujian 

hipotesis yang dilakukan tetap. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Analisis uji F ini dilakukan dengan cara menbandingkan F hitung 

dengan F tabel dengan tingkat kepercayaan yang ditentukan adalah 5 %. Jika F 

hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti bahwa variabel 

independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

c. Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  



 

 

 

52 

Koefisien determinan adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar 

koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan 

baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. 

 

 

 


