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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa

variabel bebas (independent variables) dan variabel terikat (dependent variables).

Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang diduga mempengaruhi

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel

terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya variabel bebas (Muhammad, 2009)

Variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perataan laba yang diukur dengan

Indeks Eckel (Y1), nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q (Y2) .

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diukur

dengan ROA (X1), Leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (X2), Ukuran

Perusahaan (X3) yang diukur dengan logaritma natural total aset, Pertumbuhan

Perusahaan (X4) yang diukur dengan selisih total asset pada tahun t dengan total aset

35
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pada tahun t-1 terhadap total aset pada t-1, Perataan Laba yang diukur dengan Indeks

Eckel (X5).

1.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang berada pada suatu

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti

(Nanang, 2010). Menurut (Muhammad, 2009) Populasi adalah keseluruhan subjek

yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Property dan Real Estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu tahun 2009-

2012 Jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari 54 perusahaan. Dari populasi

tersebut nantinya akan diambil sejumlah perusahaan untuk dijadikan sampel penelitian.

Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Populasi

No Kode Nama Perusahaan

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk

4 BCIP Bumi Citra Permai Tbk

5 BEST Bekasi Fajar Industri Tbk

6 BIPP Bhuwantala Indah Permai Tbk

7 BKDP Bukit Darmo Property Tbk

8 BKSL Sentul City Tbk
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9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk

10 COWL Cowell Development Tbk

11 CTRA Ciputra Development Tbk

12 CTRP Ciputra Property Tbk

13 CTRS Ciputra Surya Tbk

14 DART Duta Anggada Realty Tbk

15 DILD Intiland Development Tbk

16 DUTI Duta Pertiwi Tbk

17 ELTY Bakrieland Development Tbk

18 EMDE Megapolitan Development Tbk

19 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk

20 GAMA Gading Development Tbk

21 GMTD Goa Makassar Tourism Development

22 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk

23 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk

24 JPRT Jaya Real Property  Tbk

25 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk

26 KPIG Global Land dan development Tbk

27 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk

28 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk

29 LPCK Lippo Cikarang Tbk

30 LPKR Lippo Karawaci Tbk

31 MDLN Modern Realty Tbk

32 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk

33 MTLA Metropolitan Land Tbk

34 MTSM Metro Realty Tbk

35 NIRO Nirvana Development Tbk

36 MORE Indonesia Prima Property Tbk

37 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk
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38 PUDP Pudjiati Prestige Tbk

39 PWON Pakuwon Jati Tbk

40 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk

41 RDTX Roda Vivatex Tbk

42 RODA Pikko Land Development Tbk

43 SCBD Danayasa Arthatama Tbk

44 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk

45 SMRA Summarecon Agung Tbk

46 ACST Acset Indonusa Tbk

47 ADHI Adhi Karya Persero Tbk

48 DGIK Duta Graha Indah Tbk

49 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk

50 PTPP Pembangunan Perumahan Persero Tbk

51 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk

52 TOTL Total Bangun Persada Tbk

53 WIKA Wijaya Karya Persero Tbk

54 WSKT Waskita Karya Persero Tbk

Sumber: www.idx.co.id

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan

tertentu yang akan diteliti (Nanang, 2010). Menurut (Muhammad, 2009) sampel adalah

bagaian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan purposive

sampling, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada

kepentingan dan tujuan penelitian (Muhammad, 2009).

Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai

berikut :
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1. Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI selama periode

penelitian.

2. Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak melakukan merger dan

akuisisi pada kurun waktu penelitian.

3. Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak melakukan pemecahan harga

saham kurun waktu penelitian.

4. Perusahaan Property dan Real Estate yang memiliki laba positif selama kurun

waktu 2009-2012.

5. Perusahaan Property dan Real Estate yang menerbitkan dan mempublikasikan

laporan keuangan tahunan secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2009-

2012.

Rincian pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Seleksi Sampel

Keterangan Jumlah

Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI 54
selama periode penelitian

Perusahaan Property dan Real Estate yang melakukan marger 4
dan akuisisi selama periode penelitian

Perusahaan Property dan Real Estate yang melakukan 9
pemecahan harga saham kurun waktu penelitian.

Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak memiliki laba 11
positif pada kurun waktu penelitian

Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak memiliki data 11
keuangan lengkap

Sampel Akhir 19

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan kriteria penelitian jumlah perusahaan property dan real estate

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan penyampelan
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berdasarkan kriteria tertentu maka didapat jumlah sampel akhir yang memenuhi

kriteria penelitian yaitu sebanyak 19 perusahaan. Adapun perusahaan yang menjadi

sampel dalam penelitian ini dapat dilihat secara jelas dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Nama Perusahaan Sampel

No. Kode Nama Perusahaan
1 ASRI Alam Sutera Realty Tbk
2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk
3 BCIP Bumi Citra Permai Tbk
4 BKSL Sentul City Tbk
5 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
6 COWL Cowel Development Tbk
7 CTRA Ciputra Development Tbk
8 CTRP Ciputra Property Tbk
9 DUTI Duta Pertiwi Tbk

10 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk
11 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk
12 LPCK Lippo Cikarang Tbk
13 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk
14 MTSM Metro Realty Tbk
15 SMRA Summarecon Agung Tbk
16 ADHI Adhi Karya Persero Tbk
17 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk
18 TOTL Total Bangun Persada Tbk
19 WIKA Wijaya Karya Persero Tbk

Sumber: www.idx.co.id

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan data sekunder,

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalkan lewat dokumen (Muhammad, 2009). Data yang diambil
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adalah data perusahaan Property dan Real Estate yang dipublikasikan di Bursa Efek

Indonesia khususnya Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2009-2012

yaitu berupa laporan keuangan perusahaan Property dan Real Estate yang meliputi data

laba bersih, total aktiva, total hutang, total modal, closing price dan dari penelusuran

internet di http//www.idx.co.id.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library

research dengan cara melihat, membaca, mencatat dan mempelajari buku-buku,

skripsi, jurnal dan berbagai macam sumber tertulis lainya yang berkaitan dengan topik

penelitian. Dan teknik dokumenter, data yang dikumpulkan merupakan data skunder,

yaitu data laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia selama

periode penelitian yang diakses dari http//www.idx.co.id

3.5. Defenisi Operasional

3.5.1. Perataan Laba

Perataan laba adalah pengurangan fluktuasi secara sengaja di sekitar earnings

tertentu yang dianggap normal bagi sebuah perusahaan. Perataan laba dalam penelitian

ini diukur dengan menggunakan Indeks Eckel (1981). Indeks Eckel digunakan untuk

mengindikasikan apakah perusahaan melakukan praktik perataan laba atau tidak. Eckel

menggunakan Coefficient Variation (CV) variabel penghasilan dan variabel penghasilan

bersih.
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Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Eckel, (1981) dalam Wulandari

(2013).

Indeks Eckel =

Dimana :

CV : Koefisien variasi variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai

yang diharapkan, dari laba tahun 2009-2012.

ΔI : Perubahan laba dalam satu periode

ΔS : Perusahaan penjualan dalam satu periode

Nilai dari CV ΔI dan CV ΔS dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

CV ΔI atau CV ΔS = Ʃ (Δx − Δx)n − 1 : Δx
Dimana :

Δx : Perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

: Rata-rata perubahan laba (I atau penjualan (S) antara tahun dengan n-1

N : Banyak tahun yang diamati

Kriteria perusahaan yang melakukan praktik perataan laba adalah (suwito dan

Arlen, 2005):

1) Jika nilai Indek Eckel ≥ 1, Maka perusahaan dianggap tidak melakukan praktik

perataan laba dan diberi nilai 0.

2) Jika nilai Indek Eckel ˂ 1, Maka perusahaan dianggap melakukan praktik

perataan laba dan diberi nilai 1.
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Kelebihan dari indeks Eckel menurut (Ashari, 1994) dalam (Wildam, 2013)

adalah sebagai berikut:

1) Obyektif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas antara

perusahaan yang melakukan perataan laba dengan perusahaan yang tidak

melakukan perataan laba.

2) Mengukur terjadinya perataan laba tanpa memaksakan prediksi pendapatan,

pembuatan model dari laba yang diharapkan, pengujian biaya atau

pertimbangan subyektif.

3) Mengukur perataan laba dengan menjumlahkan pengaruh dari beberapa perata

laba yang potensial dan menyelidiki pola perilaku perataan laba selama periode

waktu tertentu.

3.5.2. Nilai Perusahaan

Nilai Perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkatan keberhasilan

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Mulianti, 2010) dalam

Wulandari (2013). Tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah untuk

memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai

perusahaan. Untuk perusahaan go public, nilai perusahaan tercermin pada harga saham

yang di perdagangkan di pasar modal, karena keseluruhan keputusan keuangan akan

terefleksi di dalamnya dan juga sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai

keberhasilan kinerja perusahaan yang diharapkan akan meningkatkan return pemegang

saham atas dana yang telah diinvestasikan pada perusahaan Go public (Abdul, 2007:

1).



44

. (Wulandari, 2013) nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan

Tobin’s Q.

Q =

Dimana :

Q : Nilai perusahaan

MVE : Nilai pasar ekuitas (Market Value of Equity)

D : Nilai buku dari total hutang

BE : Nilai buku dari ekuitas (Book Value of Equity)

Market Value of Equity (MVE) diperoleh dari hasil perkalian saham dan

penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir

tahun. Book Value of Equity (BVE) diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan

total kewajibannya.

3.5.3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada

periode tertentu. Rasio profitabilitas perusahaan adalah rasio yang diukur berdasarkan

perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva perusahaan. Profitabilitas

merupakan ukuran penting untuk  menilai sehat atau tidaknya perusahaan yang

mempengaruhi investor untuk membuat keputusan  (Edy Suwito dan Erleen, 2005)

ROA (Farah, 2011) diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ROA =
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3.5.4. Leverage

Rasio leverage atau rasio utang adalah rasio yang mengukur seberapa jauh

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang dan dibiayai oleh pihak luar. Rasio ini dapat

dicari dengan menggunakan data neraca dan data laporan laba rugi, rasio leverage

yang digunakan adalah Debt to Equity Ratio (A. Deanta, 2006). Leverage perusahaan

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yang

diperoleh melalui total utang dibagi dengan total equity. DER (Abdul, 2011)

dirumuskan sebagai berikut:

DER =

3.5.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan.

Salah satu tolok ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran

aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar

menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaaan, dimana

dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap sudah memiliki

prosfek yang baik dalam jangka waktu relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan

laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil (Wildham, 2013). Ukuran

perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva,

sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Budiasih, 2007) :

Size = LnTA

Dimana :

Size : Ukuran perusahaan
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LnTA : Logaritma natural total asset

3.5.6. Pertumbuhan Perusahaan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) yaitu rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuan

ekonomi dan sektor usahanya (Kasmir, 2010). (Wulandari, 2013). Pertumbuhan

perusahaan dapat diukur dengan rumus :

Growth = TAt – TAt-1

TAt-1

Dimana :

Growth : Pertumbuhan perusahaan

TAt : Total aset tahun t

TAt-1 : Total aset tahun t-1

Defenisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 3.4

Defenisi Operasional Variabel

No Variabel Defenisi Simbol Skala Cara Pengukuran

1 Perataan

laba

Perataan laba adalah

pengurangan

fluktuasi secara

sengaja di sekitar

earnings tertentu

yang dianggap

normal bagi sebuah

perusahaan.

Indeks

Eckel

Nominal CV ΔICV ΔS
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2 Nilai

Perusahaan

Nilai Perusahaan

merupakan persepsi

investor terhadap

tingkatan

keberhasilan

perusahaan yang

sering dikaitkan

dengan harga

saham

Tobin’s

Q

Rasio ++

3 Profitabilitas Profitabilitas adalah

kemampuan

perusahaan untuk

menghasilkan laba

pada periode

tertentu.

ROA Rasio Laba Bersih setelah PajakTotal aset

4 Leverage Rasio leverage atau

rasio utang adalah

rasio yang

mengukur seberapa

jauh aktiva

perusahaan dibiayai

dengan hutang dan

dibiayai oleh pihak

luar.

DER Rasio Total UtangTotal Modal

5 Ukuran

Perusahaan

Ukuran perusahaan

adalah skala untuk

menentukan besar

kecilnya

perusahaan.

Size Rasio LnTA
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6 Pertumbuhan

perusahaan

Rasio pertumbuhan

(Growth Ratio)

yaitu rasio yang

menggambarkan

kemampuan

perusahaan

mempertahankan

posisi ekonominya

ditengah

pertumbuan

ekonomi dan sektor

usahanya

Growth Rasio TAt – TAt-1

TAt-1

Sumber: diolah

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya digunakan untuk

memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2005). Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif sebagai metode analisisnya. Analisis data kuantitatif merupakan suatu

bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode

statistik, sehingga data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu, untuk

mempermudah proses analisis.

Metode statistik yang akan digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah

statistik deskriptif (seperti mean dan deviasi standar) yang berguna untuk mengetahui

karakteristik dari perusahaan yang dijadikan sampel. Pengujian multivariate dengan

menggunakan binary logistic regression dengan metode enter untuk menguji

pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, serta
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analisis regresi untuk menguji pengaruh praktik perataan laba terhadap nilai

perusahaan.

3.7. Analisis Pengujian Hipotesis

Statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini antara lain:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-variabel dalam

penelitian ini dan memberikan gambaran umum atau sebuah informasi yang lebih jelas

dan mudah untuk dipahami dari setiap variabel penelitian. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan (Ghozali, 2005) bahwa tujuan statistik deskriptif adalah untuk memberi

gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standard deviasi, variance, maksimal,

minimal, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi).

3.7.2. Analisis Logistic Regression Untuk Perataan Laba Sebagai Variabel

Dependen

Analisis logistic regression digunakan dalam penelitian ini sebab variabel

dependen dalam penelitian ini adalah variabel dummy (1 dan 0). (Ghozali, 2005) dalam

bukunya yang menyatakan bahwa pengujian multivariate dengan binary logistic

regression tidak memerlukan uji normalitas atas variable bebas yang digunakan dalam

model, artinya variabel penjelas tidak harus memiliki distribusi normal, linear, maupun

memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Hal ini disebabkan oleh teknik estimasi
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variabel dependen yang melandasi logistic regression adalah maximum likelihood

bukan asumsi Ordinary Least Square (OLS).

Terdapat tiga hal yang perlu dianalisis dalam melakukan pengujian regresi

logistik, yaitu antara lain (Ghozali, 2005) :

3.7.2.1.Menilai keseluruhan Model (Overall Model Fit)

a. Uji Likelihood

Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan fit

dengan data atau tidak. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data

Ha : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood

L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesakan

menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L

ditranformasikan menjadi -2LogL. Statistik -2LogL kadang-kadang disebut

likelihood rasio X2 statistic, dimana X2 distribusi dengan degree of freedom n-

q, q adalah jumlah parameter dalam model. Pengujian dilakukan dengan

membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada awal (blok number = 0)

dengan nilai -2 log likelihood pada akhir (blok number =1).

Pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai

-2LL pada langkah awal berikutnya menunjukkan bahwa variable yang

dihipotesiskan fit dengan data. Hal ini karena log likelihood pada regresi

logistik mirip dengan “sum of square error” pada model regresi sehingga

penurunan log likelihood menunjukkan model regresi semakin baik.
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b. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model summary dalam regresi logistik sama dengan pengujian R2 pada

persamaan regresi linear. Tujuan dari model summary adalah untuk mengetahui

seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variasi

variabel dependen.

c. Uji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi ditentukan berdasarkan nilai dari Hosmer &

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Jika nilai statistik Hosmer & Lemeshow’s

Fit Test lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan

model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

Dasar pengambilan keputusan :

Jika probabilitas > 0,05 H0 diterima

Jika probabilitas < 0,05 H0 ditolak

3.7.2.2.Estimasi Parameter

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara odds dan variabel

bebas. Estimasi maksimum likelihood parameter dari model dapat dilihat pada

tampilan output variable in the equation. Model analisis logit dalam metode maximum

likelihood, dapat dinyatakan dengan persamaan :

Ln
( )( ) = α + βX + βX + βX + βX

Dimana :

P : Probabilitas/Kemungkinan tindakan income smoothing
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X1 : Profitabilitas

X2 : Leverage

X3 : Ukuran Perusahaan

X4 : Pertumbuhan Perusahaan

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi Logit

Ln : Log of Odds

3.7.2.3.Menguji Koefisien Regresi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan

Waldstatistic dan nilai probabilitas. Wald statistic memberikan tingkat signifikansi

secara statistik untuk masing-masing koefisien. Nilai Wald statistic dibandingkan

dengan tabel X2, sedangkan nilai probabilitas dibandingkan dengan α (5%). Penentuan

penerimaan atau penolakan H0 didasarkan pada tingkat signifikansi α (5%) dengan

kriteria sebagai berikut :

a) H0 tidak dapat ditolak apabila statistik Wald hitung < Chi Square tabel dan

nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α) 5%. Hal ini berarti HA ditolak

atau hipotesis yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap

variabel dependen ditolak.

b) H0 ditolak apabila statistik Wald hitung > Chi Square tabel, dengan nilai

probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α) 5%. Hal ini berarti HA diterima
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atau hipotesis yang menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap

variabel dependen diterima.

3.7.3. Analisis Regresi Linear Untuk Nilai Perusahaan sebagai variabel

Dependen

Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui

pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Secara umum

regresi linear terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana yaitu dengan satu buah

variabel bebas dan satu buah variabel terikat dan regresi linear berganda dengan

beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi

linear sederhana digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh praktik

perataan laba terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah model persamaan regresi linear

sederhana dari penelitian ini:

Tobin’s Q = α + β1(Status) + e

Dimana :

Tobin’s Q : Nilai perusahaan

Status : Status perusahaan sampel, 1 untuk perusahaan perata laba,

0 untuk perusahaan bukan perata laba

α : Konstanta

β : Koefisien regresi dari variabel independen

e : error
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3.7.3.1.Uji Asumsi Klasik Untuk Analisis Regresi

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model

regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative. Uji

asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan

uji autokorelasi. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas dan

heteroskedastisitas karena dalam analisis regresi sederhana tidak perlu dilakukan uji

multikolinearitas serta data dalam penelitian ini adalah data rata-rata dari beberapa

tahun (cross sectional) sehingga tidak diperlukan uji autokorelasi.

3.7.3.1.1.Uji Normalitas

Uji normalitas dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menguji apakah model

regresi variabel dependen dan independen atau keduanya dalam suatu penelitian

terdistribusikan secara normal atau tidak. Salah satu cara untuk menguji apakah

distribusi data tersebut normal atau tidak, maka dapat dilakukan dengan analisis grafik

dan uji statistik (Ghozali, 2005).

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi

dengan distribusi yang mendekati normal. Apabila data terdistribusi secara

normal maka histogram akan berbentuk simetris dan tidak menceng ke kanan

ataupun ke kiri. Namun dengan hanya melihat grafik histogram, hal ini dapat

menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode lain yang dapat

digunakan adalah dengan melihat normal probability plot yang
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membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Apabila data

terdistribusi secara normal maka titik-titik akan menyebar berhimpit di sekitar

garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability

plot adalah sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji statistik melalui Kolmogrov-Smirnovtest. Uji K-S dilakukan dengan

membuat hipotesis :

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka Ho

ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.

2. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka Ho

diterima, yang berarti data distribusi normal.

3.7.3.1.2.Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

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

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas, antara lain dengan melihat grafik plot antara nilai

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya

SRESID. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar

SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan

sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized (Ghozali, 2005).

Adapun dasar analisis yang berkaitan dengan gambar tersebut adalah:

a. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,

melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan terdapat masalah

heteroskedastisitas.

b. Jika titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,

maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.7.3.2.Analisis Pengujian Hipotesis

3.7.3.2.1.Uji Statistik t (t-test)

Uji statistik t disebut juga dengan uji parsial, pada dasarnya

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen

secara individual dengan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,
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2005). Cara melakukan uji t adalah dengan Quick look yaitu bila jumlah

degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan drajat kepercayaan sebesar

5%, makan Ho yang dinyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar

dari 2 (dalam nilai absolut).

Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternative yang

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel independen. Dan uji t dengan membandingkan nilai

statistik t dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil

perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, hipotesi alternatif yang

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen.

Dengan pengujian ini dapat ditentukan apakah hipotesis yang telah

dibuat signifikan atau tidak signifikan. Jika t hitung < t tabel maka Ho

diterima Ha ditolak, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh

terhadap variabel dependen. Dan jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan

Ho ditolak, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen.

3.7.3.2.2.Uji Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi
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variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai yang

digunakan adalah R-squere karena variabel independen yang digunakan

dalam penelitian ini satu buah.


