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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Desain Penelitian. 

Desain dalam penelitian ini mengacu pada dalam desain penelitian menurut 

Uma Sukaran (2011), dengan uraian sebagai berikut : 

a. Tujuan Studi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang biasanya 

menjelaskan sifat hubungan tertentu, ataupun menentukan kebebasan 

(independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Terdapat tiga 

hipotesis yang akan diuji pada pengaruh variabel independen dan 

variabel dependen pada perusahaan tersebut. 

b. Jenis Investigasi. 

Jenis investigasi yang digunakan adalah studi kausal, yang dilakukan 

untuk menentukan hubungan sebab akibat yang defenitif untuk 

menentukan penyebab dari satu atau lebih masalah. 

c. Jenis Intervensi Peneliti. 

Intervensi yang dilakukan berjenis intervensi minimal, yang artinya 

intervensi keterlibatan langsung peneliti dalam penelitian tidak 

mendalam. 

d. Situasi Studi. 

Situasi studi dalam penelitian ini ialah studi lapangan tidak di-setting, 

yaitu hanya menemukan apakah terdapat pengaruh dari tiga hipotesis 
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tersebut dalam relevansi nilai laba akuntasi pada perusahaan yang akan 

diuji. 

e. Unit Analisis. 

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yaitu laporan keuangan 

Perusahaan Indeks Kompas 100. 

f. Horizon Waktu. 

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu longitudinal 

(melintasi suatu periode waktu). Hal ini dikarenakan objek penelitian 

hanya dilakukan pada perusahaan dan waktunya dilakukan secara 

beraturan yaitu tahun 2013-2015. 

 

3.2    Populasi dan Sampel. 

Penelitian ini adalah penelitian kuntitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Dimana diperoleh dari situs www.idx.co.id 

yang bersumber pada pada data penelitian yang terdiri dari laporan laba rugi dan 

laporan arus kas yang sudah diaudit dalam Perusahaan Indeks Kompas 100. 

Populasi dari Penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dimana sampel penelitian ini diambil pada perusahaan Indeks Kompas 

100 yang menurut pengumuman saham yang masuk. 

Sampel dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penentuan 

sampel dilakukan secara purposive random sampling method dengan kriteria dan 

karakteristik perusahaan sebagai berikut : 

1. Perusahaan Publik Indeks Kompas 100 yang telah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sampai tanggal 31 Desember 2013-2015. 

http://www.idx.co.id/
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2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode tahun 

2013-2015 yang lengkap sebagai informasi yang diperlukan dalam 

variabel untuk penelitian ini. 

3. Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan 

nilai mata uang asing. 

4. Perusahaan tidak mengalami kerugian yang berturutan dari tahun 2013-

2015. 

5. Perusahaan yang masuk kategori baru dalam Indeks Kompas 100. 

Tabel  III.2.1. Penarikan Sampel Penelitian. 

No. Kriteria Perusahaan Jumlah 

1. Perusahaan Publik Kompas 100 yang tercatat di BEI  100 

2. Perusahaan yang tidak tercatat selama 3 tahun berturut-

turut (33) 

3. Perusahaan yang menerbitkan Mata Uang Asing (7) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian dari tahun 2013-

2015 (7) 

5. Perusahaan yang tidak menyajikan Laporan Keuangan 

lengkap (2) 

6. Perusahaan yang masuk kategori baru dalam indeks 

Kompas 100 (9) 

Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel                                                42 

Sumber : Data yang diolah 

Dari kriteria tersebut diperoleh 42 saham dari 100 perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100, selama kurun waktu 2013 hingga 2015 terdapat  

126 (42x3) saham yang mempunyai data sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 
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Tabel III.2.2  

Daftar Perusahaan Indeks Kompas 100 Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No. KODE SAHAM NAMA PERUSAHAAN 

1. BMTR Global Mediacom Tbk. 

2. TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 

3. SMRA Summarecon Tbk. 

4. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Perseor) Tbk. 

5. BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

6. SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 

7. DILD Intiland Development Tbk. 

8. NIRO Nirvana Development Tbk. 

9. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

10. CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

11. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

12. MDLN Modernland Reality Ltd Tbk. 

13. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

14. WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

15. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

16. CTRA Ciputra Development Tbk. 

17. JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. 

18. PWON Pakuwon Jati Tbk. 

19. SMGR Semen Indonesia Tbk. 

20. SMCB Holcim Indonesia Tbk. 

21. SCMA Surya Citra Media Tbk. 

22. MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 

23. UNTR United Tractors Tbk. 

24. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

25. AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

26. BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 

27. PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

28. MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

29. TAXI Express Trasindo Utama Tbk. 

30. ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 

31. GGRM Gudang Garam Tbk. 

32. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

33. META Nusantara Infrastructure Tbk. 

34. PNLF Panin Financial Tbk. 

35. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

36. BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 

37. ELSA Elnusa Tbk. 

38. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

39. LPCK Lippo Cikarang Tbk. 

40. PTPP PP (Persero) Tbk. 
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41. RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

42. SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 

Sumber : Data Olahan. 

 

3.3    Jenis dan Sumber Data. 

Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012 : 13), yaitu Penelitian 

deskriptif yaitu, “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Pendekatan kuantitatif 

merupakan upaya mengukur variabel yang ada dalam penelitian (variabel X dan 

variabel Y) untuk kemudian mencari hubungan antara variabel tersebut. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (terjadi) 

melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau 

perusahaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, 

misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan lainnya, sehingga lebih 

informatif jika digunakan oleh pihak lain.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

Perusahaan keluar pada Indeks Kompas 100 yang diperoleh dari website 

perusahaan (www.sahamok.com) dan dari website Bursa Efek Indonesia atau 

Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) serta website harga saham harian dan 

IHSG harian (www.finance.yahoo.com). 

 

 

 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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3.4    Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah data arsip perusahaan 

online, yang dimana berupa adalah data sekunder. Data diperoleh dari beberapa 

sumber sebagai berikut : 

1. Bursa Efek Indonesia untuk laporan keuangan tahunan yang telah auditan.  

2. Website : www.idx.co.id untuk harga saham pada perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia untuk laporan tahunan Perusahaan Indeks Kompas 100. 

3.5    Variabel dan Defenisi Operasional Variabel. 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek yang sama atau, 

pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2011). 

Variabel adalah sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel ini 

terbagi menjadi dua, sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Terikat). 

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi variabel independen. Variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:59). Yang 

menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah : 

(Y ) Relevansi Nilai Laba. 

Suatu angka akuntansi dikatakan memiliki relevansi nilai jika 

mempunyai hubungan yang diprediksi dengan nilai pasar ekuitas. Suatu 

angka akuntansi akan relevan, mempunyai hubungan signifikan (yang 

diprediksi) dengan harga saham, jika angka akuntansi mencerminkan 

http://www.idx.co.id/
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informasi yang relevan bagi investor dalam menilai suatu perusahaan dan 

diukur dengan cukup layak akan tercermin dalam harga saham (Barth et al 

dalam Zahroh, 2008).  

Relevansi nilai laba akuntansi diukur dengan melihat besarnya 

hubungan antara laba dengan tingkat return saham perusahaan. Besaran 

yang menunjukkan hubungan antara laba dengan tingkat return saham ini 

disebut dengan koefisien respon laba (Earning Respon Coeficient). 

Koefisien respon laba adalah ukuran besaran abnormal return suatu 

sekuritas sebagai respon terhadap komponen laba kejutan (unexpected 

earnings) yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas 

tersebut. 

Earnings response coefficient dapat diukur melalui beberapa tahap 

perhitungan. Tahap pertama menghitung cumulative abnormal return 

(CAR) dan tahap kedua menghitung unexpected earnings (UE). Perhitungan 

Akumulasi Return Tidak Normal (ARTN) atau Cummulative Abnormal 

Return (CAR) untuk masing-masing perusahaan merupakan akumulasi dari 

rata-rata abnormal return selama periode jendela dengan menggunakan 

rumus berikut ini, (Jogiyanto, 2015 : 663-664) : 

ARTN𝐢. 𝐭 =  𝑹𝑻𝑵𝒊. 𝒂
𝑻

𝒂=𝒕𝟑
 

Keterangan: 

ARTNi.t : Akumulasi Return Tidak Normal (cummulative abnormal return) 

sekuritas i pada waktu t, yang diakumulasi dari return tidak normal 

(RTN) sekuritas ke-i mulai hari awal periode peristiwa (t) sampai 

hari ke-t. 
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RTNi.a  : Return tidak normal (abnormal return) untuk sekuritas ke-i pada hari 

ke-a, yaitu mulai t3 (hari awal periode jendela) sampai hari ke-t . 

Menurut Tandelilin (2010 : 225), Untuk menentukan return tidak normal, 

digunakan selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return pasar, 

yaitu :    RTNit = Rit - Rmt  

Keterangan : 

RTNit  : return tidak normal sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.  

Rit     : return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t. 

Rmt     : return pasar (market) pada periode peristiwa ke-t. 

Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu harus mencari 

return saham harian dan return pasar harian. Return saham harian dihitung 

dengan rumus, yaitu :   Rit = 
(𝑷𝒊𝒕−𝑷𝒊𝒕−𝟏)

𝑷𝒊𝒕−𝟏
 

Keterangan : 

Rit     : Return saham perusahaan i pada hari t. 

Pit     : Harga penutupan saham i pada hari t. 

Pit-1  : Harga penutupan saham i pada hari t-1. 

Return pasar harian dihitung sebagai berikut (Jogiyanto, 2015) : 

Rmt = 
𝑰𝑯𝑺𝑮𝒕–𝑰𝑯𝑺𝑮𝒕−𝟏

𝑰𝑯𝑺𝑮𝒕−𝟏
 

Keterangan : 

Rmt        : Return pasar harian. 

IHSGt    : Indeks harga saham gabungan pada hari t. 

IHSGt-1 : Indeks harga saham gabungan pada hari t-1. 
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Unexpected earnings diukur menggunakan pengukuran laba per lembar 

saham, yaitu :            UEit= 
𝑬𝑷𝑺𝒕–𝑬𝑷𝑺𝒕−𝟏

𝑬𝑷𝑺𝒕−𝟏
 

Keterangan :  

UEit      : Unexpected earnings perusahaan i pada periode (tahun) t. 

EPSit    : Laba akuntansi perusahaan i pada periode (tahun) t. 

EPSit-1 : Laba akuntansi perusahaan i pada periode (tahun) sebelumnya. 

Earnings response coefficient akan dihitung dari slope b pada hubungan 

CAR (Cummulative Abnormal Return) dengan UE (unexpected earnings), yaitu :            

CARit = a + bUEit + εit 

Keterangan  : 

CARit : Abnormal return kumulatif perusahaan i selama perioda amatan + 3 

hari dari publikasi laporan keuangan. 

UEit    : Unexpected earnings. 

εit        : Komponen error dalam model atas perusahaan i pada perioda t. 

 

2. Variabel Independen (Bebas). 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel-variabel yang 

disebutkan yang pertama adalah variabel bebas atau variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 

2014 : 59). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Relevansi Nilai 

laba, yaitu : 
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1. Persistensi Laba (X1). 

Menurut Rizqu (2013), Persistensi laba akuntansi diukur menggunakan 

koefisien regresi antara laba akuntansi periode sekarang dengan laba 

akuntansi periode yang lalu. Dengan rumus, yaitu : Eit = β0 + β1 Eit-1+ ε it  

Keterangan : 

Eit   = laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada tahun t. 

Eit-1= laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i sebelum tahun t. 

β0   = konstanta. 

β1   = persistensi laba akuntansi. 

Apabila persistensi laba akuntansi (β1) > 1 hal ini menunjukkan bahwa 

laba perusahaan adalah high persisten. Apabila persistensi laba (β1) > 0 hal ini 

menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, persistensi 

laba (β1) ≤ 0 berarti laba perusahaan fluktuatif dan tidak persisten. 

 

2. Growth opportunities (X2). 

Menurut Rizqu (2013), 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 oleh investor pada suatu perusahaan. 
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Growth opportunities atau kesempatan bertumbuh dapat diukur dari 

market to book value ratio masing-masing perusahaan pada periode akhir 

periode laporan keuangan (Indra et al., 2011). Rumus yang dapat 

digambarkan adalah sebagai berikut : 

MBV Ratio  = 
 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒓 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑩𝒖𝒌𝒖 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

 

3. Leverage (X3). 

Menurut Haris (2013), Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan penggunaan hutang untuk membiayai sebagian 

daripada aktiva perusahaan. Rasio leverage diukur dengan membagi total 

utang dengan total aktiva perusahaan. Menurut Haris (2013), Perusahaan 

yang memiliki leverage yang tinggi, laba (laba sebelum bunga dan pajak) 

yang dihasilkannya memberikan keselamatan untuk obligasi dan hutangnya. 

Hal tersebut merupakan kabar baik bagi debtholders dibandingkan 

pemegang sahamnya, karena debitur mempunyai keyakinan bahwa 

perusahaan akan mampu melakukan pembayaran atas hutang. Rumus untuk 

menghitung leverage sebagai berikut : 

Debt Ratio = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

 

3.6    Teknik Analisis Data. 

Untuk menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen dengan variabel 
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dependen (relevansi nilai laba). Dalam sebuah penelitian ini, yang diperoleh harus 

diuji terlebih dahulu sebelum memasuki proses analisis.  

Model analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian ini 

juga menggunakan rumus regresi linear berganda (multiple regression). Data yang 

telah dikumpulkan akan dianalisis secara bertahap dengan melakukan analisis 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis statistik 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data. 

Menurut Ghozali (2011 : 13), regresi linear berganda yaitu menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. 

Disebut berganda karena banyaknya faktor (dalam hal ini variabel) yang mungkin 

mempengaruhi variabel tidak bebas. Analisis regresi bertujuan untuk untuk 

mengetahui apakah regresi yang dihasilkan adalah baik untuk mengestimasikan 

nilai variabel dependen. 

 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum 

dan minimum. Varians dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan 

data terhadap nilai rata-rata (mean). Apabila standar deviasinya kecil, 

berarti nilai sampel atau populasi mengelompoknya disekitar nilai rata-rata 

hitungnya. Karena nilainya hampir sama dengan nilai rata-rata, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi mempunyai 

kesamaan. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui analisis linear 

berganda, terlebih dahulu data perlu diuji dengan asumsi klasik yang 

meliputi : uji normalitas data, uji Multikolinerisme, uji autokorelasi, dan 

uji heteraskedastisitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data. 

Uji normalitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

apakah variabel dependen dan variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Data 

yang baik adalah data yang terdistribusi normal, jika data yang 

dihasilkan tidak terdistribusi normal, maka tes statistik yang 

dihasilkan tidak valid. 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis random yang 

kontinu. Dimana, alat yang diagnosis digunakan untuk memeriksa 

data yang memiliki distribusi normal adalah plot peluang normal 

(normal probability plot). Plot peluang normal dilakukan dengan 

membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari 

distribusi normal. Diperkuat kembali dengan uji normalitas 

menggunakan uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov yang 

merupakan uji normalitas menggunakan uji distribusi kumulatif. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas 
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dapat dideteksi dengan melihat grafik histogram dari residualnya. 

Normalitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2011:160). 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas. 

Pengujian ini dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linier yang sempurna diantara variabel-variabel 

independen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen yang ada benar-benar mempunyai hubungan yang erat 

dengan variabel dependen sehingga variabel independen dapat 

menjelaskan lebih pasti variabel dependennya. 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Cara untuk 

mendeteksi adanya multikoloniearitas adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel independen mana yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2011:105). 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi. 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian 

waktu (time series data) atau tersusun dalam rangkaian (cross 

section data), pengujian autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk 

melihat adanya hubungan antara satu data dengan data yang lainnya 

dalam satu variabel. 
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Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan-kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Untuk 

menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi. 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atau upper bound (du) dan (4-

du) maka koefesien autokorelasi sama dengan 0 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower 

bound (di), maka koefesien autokorelasi lebih daripada 0, berarti 

ada autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih dari pada (4-dl), maka koefesien autokorelasi 

lebih kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi negatif. 

4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah 

(dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode sebelumnya (t-1). Cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier 

(LM test) yang akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey 

(Ghozali, 2011:113). 
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3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual sama 

antara satu pengamatan ke pengamatan lain maka tetap disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. Jika 

tidak ada pola yang jelas dan titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

(Ghozali, 2011:139). 

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji 

statistik F(F-test) dan uji statistik t (t-test). Namun sebelum meregresi data 

dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih dahulu, agar model regresi 

dapat menghasilkan penduga yang tidak bias. 
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Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara 

satu dependent variable dengan dua atau lebih independent variable. Data 

yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan software SPSS. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai 

berikut, yaitu : 

Rev = a+b1Persist+ b2Growth+b3Leverage+e 

Keterangan : 

Rev          : Relevansi Nilai Laba akuntansi. 

a               : Konstanta. 

b1b2b3b4  : Koefisien Regresi variabel independen. 

Persist      : Persistensi laba. 

Growth    : Growth Opportunities. 

Leverage  : Leverage. 

e               : Standar error. 

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
). 

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien 

determinasi (R²) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh 

variabel bebas dalam model terhadap variabel terikatnya, sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, 
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formulasi model yang keliru dan kesalahan eksperimen. Rumus yang 

dapat digunakan, yaitu : R
2
 = 

𝑬𝑺𝑺

𝑻𝑺𝑺
 

Keterangan : 

R
2
    : Koefisien Determinasi. 

ESS : Explain sum square (jumlah kuadrat yang diterangkan). 

TSS : Total sum square (jumlah total kuadrat). 

Nilai koefisien determinasi 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 (Ghozali, 2011 : 97). 

Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-varaiebl 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. 

Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh dari variabel bebas secara serentak terhadap 

variabel terikat. Koefesien ini menunjukkan seberapa besar persentase 

variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu 
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menjelaskan variabel terikat. R
2
= 0 maka variasi variabel bebas yang 

digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel 

terikat. Sebaliknya, jika R
2
 = 1 maka variasi variabel bebas yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel terikat. 

3.6.3.2  Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F). 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau 

terikat (Ghozali, 2011 : 66). 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model yang 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen/terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 

semua parameter dalam model sama dengan nol, atau : 

H0 : H1 = H2 = H3 = H4 = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan sama 

dengan nol, atau : 

HA = H1 ≠ H2 ≠ H3 ≠ H4 ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Tarif 

nyata 0,05 dan kriteria pengujian adalah, sebagai berikut : 

1. Jika F dihitung > F tabel, maka Ha diterima. 
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2. Jika F hitung > F tabel, maka Ha ditolak. 

Selain itu, uji F dapat diketahui dengan membandingkan 

signifikasi dari hasil perhitungan dengan angka 0,05. Apabila nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan variabel bebas 

mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05 maka secara serempak variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai variabel independen. Dalam uji F 

kesimpulan yang diambil adalah dengan melihat signifikansi (α) 

dengan ketentuan, yaitu : 

α > 5 % : tidak mampu menolak H0. 

α < 5 % : Menolak H0. 

3.6.3.3  Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik t). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 66). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Artinya, apakah suatu 

variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 
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terhadap variabel dependen. Statistik t dihitung dari formula sebagai 

berikut :     tk = 
𝒃𝒌

𝑺𝒃𝒌
 

Dimana : bk adalah koefisien regresi ke k. 

Sbk =  
𝑺𝒚.𝟏𝟐𝟑.𝒌

  𝑿𝟐𝒌 − (𝟏−𝑹𝒊𝟐)
 

Menurut Haris (2013), Untuk uji hipotesis variabel 

Persistensi laba, Growth opportunities dan Leverage terhadap 

relevansi nilai laba, kriteria penerimaan hipotesis, yaitu : 

a) Jika probabilitas (p-value) < 0,05 dan β positif (+) maka Ha 

diterima. 

b) Jika probabilitas (p-value) < 0,05 dan β negatif (-) maka Ha 

ditolak. 

c) Jika probabilitas (p-value) > 0,05 dan β positif atau negatif (+/-) 

maka Ha ditolak.  

Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak 

sama dengan nol, atau : HA ≠ HS ≠ 0. Artinya, variabel tersebut 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujiannya adalah : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak. 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini 

adalah dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan, yaitu : 
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α > 5 % : tidak mampu menolak H0. 

α < 5 % : Menolak H0. 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis linear berganda, 

maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan 

secara simultan (uji F) dan parsial (uji t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


