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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, dimana data laporan keuangan dapat diakses 

oleh masyarakat umum. Periode penelitian adalah antara tahun 2011 hingga tahun 

2015. Teknik sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Metode 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan menggunaka kriteria  

serta petimbangan (Sekaran&Roger, 2010). 

Kriteria  yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam BEI dari 31 Desember 2011 

sampai dengan 31 Desember 2015 

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki Laporan Keuangan lengkap sesuai 

dengan variabel yang diteliti 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 

2015 

Tabel 3.1 

Data Kriteria  Sampel 

 

Sumber: (www.idx.co.id), Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Keterangan  2011 2012 2013 2014 2015 Σ 

Data awal 128 120 122 119 122 611 

Modal (-) 8 6 11 9 13 47 

Data ekstrem 42 49 35 40 38 204 

Data Akhir  78 65 76 70 71 360 

Outlier  28 9 27 24 33 121 

Jumlah Sampel 50 56 49 46 38 239 

ATB 20 13 13 14 12 72 

Non ATB 30 43 36 32 26 167 
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3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunaka dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 yang ada di Semarang dan 

mengakses dari situs resmi BEI www.idx.co.id. Sedangkan data closing price 

yang digunakan untuk mengukur return saham akhir tahyn didapat dari Indonesia 

Capital Market (ICMD).  

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat 3 jenis variabel yang digunakan yaitu 

variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Studi 

relevansi nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi asosiasi. 

Dapat diartikan bahwa relevansi nilai dar informasi Laporan Keuangan (LK) 

sedang menurun dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga menggunakan 

model return karena untuk menilai relevansi nilai informasi LK lebih rendah 

dibandingkan model harga. Penggunaan model return dinilai lebih relevan 

karena mampu mengukur keputusan investasi membeli, menjual, atau 

menahan suatu sekuritas dari para investor (Lako, 2006). 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

saham. Sedangkan untuk variabel yang mempengaruhinya (variabel 

independen) antara lain Asset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, Biaya, dan 

Laba. Selain itu, variabel moderasi yan digunakan adalah Asset Tidak 

Berwujud (ATB).  
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Penelitian ini menggunakan model perubahan (change model). Alasan 

digunakannya model perubahan dalam bentuk rasio (model unexpected) 

adalah untuk mengukur dampak dari peristiwa publikasi laporan keuangan 

kejutan terhadap tingkat penyesuaian keyakinan (belief adjustment) investor 

yang tercermin dalam perubahan harga-harga sekuritas pada periode peristiwa 

publikasi laporan keuangan sehingga mengandalkan pada konsep unexpected 

earnings (dan angka-angka keuangan lainnya) (Lako dan Jogiyanto, 2008). 

3.3.1 Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu yag ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga didapat informasi mengenai hal tersebut dan dapat ditarik kesimpulan 

(Ghozali, 2005).  

3.3.1.1 Variabel Dependen atau Terikat 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return saham (Ri,t). 

Return saham besarnya persentase nilai pendapatan yang diperoleh 

melalui adanya suatu kegiatan investasi. Pendapatan dalam investasi 

saham ini meliputi keuntungan jual beli saham, dimana untung 

dinamakan capital gain namun jika rugi dinamakan capital loss. 

Menurut Jogiyanto (2009), return saham dibedakan menjadi dua yakni 

return realisasi (realized return) dan return  ekspektasi (expected  

return). Dalam Penelitian ini return realisasi yang akan digunakan 

karena return realisasi sudah terjadi dan dapat dihitung dengan data 

historis yaitu harga saham perusahaan. 
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 Keterangan : 

RSKi,t = Return Saham periode t 

Pi,t0 = closing price penutupan saham periode t 

Pi,t-1 = closing price penutupan saham periode t-1 

3.3.1.2 Variabel Independen atau Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah informasi laporan 

keuangan dengan komponennya yaitu laba operasi, aset, liabilitas, nilai 

buku ekuitas, pendapatan, dan beban. 

a. Kinerja (laba) 

Laba akuntansi adalah laba bersih sebelum extraodinary item dan 

discounted operation Almilia dan Sulistyowati (2007); Halim 

(2003). Laba akuntansi didapatkan dari laba operasi yang dilihat dari 

laporan laba rugi, dengan rumus (Lako, 2006). 

 

 

Keterangan : 

LOKi,t =  perubahan laba operasi kejutan perusahaan i pada 

periode tahun t 

LOi,t0 = laba operasi perusahaan i pada tahun berjalan 

LOi,t-1 = laba operasi perusahaan i pada tahun sebelumnya 
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b. Nilai Buku Ekuitas 

Untuk menentukan tinggi rendahnya harga saham para investor 

menilai dengan Cara membandingkan antara nilai pasar ekuitas 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan tersebut. Besarnya nilai buku 

ekuitas dilihat dari neraca bagian total ekuitas, dengan rumus (Lako, 

2006)  

 

 

Keterangan : 

NBEKi,t = perubahan NBE kejutan perusahaan i pada periode 

tahun t 

NBEi,t0 = NBE perusahaan i pada tahun berjalan 

NBEi,t-1 = NBE perusahaan i pada tahun sebelumnya 

 

c. Aset 

Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat 

ekonomisnya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (SAK 

2017 , Pasal  89). Besarnya aset dilihat dari neraca pada bagian total 

aset, dengan rumus (Lako, 2006) 

 

Keterangan : 

AKi,t = perubahan aset kejutan perusahaan i  pada periode tahun t 

Ai,t0 = aset perusahaan i pada tahun berjalan 

Ai,t-1 = aset perusahaan i pada tahun sebelumnya 
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d. Liabilitas  

Liabilitas diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa 

pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan 

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini dan jumlah yang 

harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (SAK 2017, Pasal  91). 

Besarnya liabilitas dilihat dari neraca pada bagian total liabilitas, 

dengan rumus (Lako, 2006) 

 

 

 

 

Keterangan : 

LKi,t = perubahan liabilitas kejutan perusahaan i pada periode   

tahun t 

Li,t0 = liabilitas perusahaan i pada tahun berjalan 

Li,t-1 = liabilitas perusahaan i pada tahun sebelumnya 

 

e. Pendapatan / Penghasilan  

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau 

penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal 

(SAK 2017 , Pasal  92). Besarnya pendapatan/penghasilan dilihat 

dari laporan laba rugi pada bagian total pendapatan/penghasil, 

dengan rumus (Lako, 2006) 
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Keterangan : 

PKi,t = perubahan pendapatan kejutan perusahaan i  pada periode 

tahun t 

Pi,t0 = pendapatan perusahaan i pada tahun berjalan 

Pi,t-1 = pendapatan perusahaan i pada tahun sebelumnya 

 

f.  Biaya / Beban  

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat 

ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau 

kenaikan libilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal (SAK 

2017 , Pasal  94). Besarnya beban dilihat dari laporan laba rugi 

pada bagian total beban, dengan rumus (Lako, 2006) 

 

 

 

Keterangan : 

BKi,t= perubahan beban kejutan perusahaan i  pada periode tahun t 

Bi,t0  = beban perusahaan i pada tahun berjalan 

Bi,t-1 = beban perusahaan i pada tahun sebelumnya 

 

3.3.1.3 Variabel Pemoderasi 

Aset Tak Berwujud (ATB) 

 Pengakuan aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan 

kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa 

depan dari aset dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan jelas (SAK 
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19 par. 20). Yang termasuk dalam ATB adalah goodwill, merk dagang, 

paten, dsb. Rumus untuk menghitung ATB adalah sebagai berikut (Lako, 

2006) 

ATBKi,t = 

ATB i,t0 – ATB i,t-1 

 ׀ATBi,t-1  ׀ 

 

Keterangan: 
ATBKi,t = Perubahan ATB kejutan perusahaan i pada periode tahun 
t 
ATBi,t0  = ATB perusahaan i pada tahun berjalan 
ATBi,t-1  = ATB perusahaan i pada tahun sebelumnya 
 

 

3.4 Tolok Ukur Uji Hipotesis 

Terdapat dua tolok ukur yang digunakan untuk mengukur relevansi 

nilai elemen – elemen laporan keuangan untuk pasar saham. Diantaranya adalah 

nilai koefisien estimasian dari masing-masing variabel laporan keuangan dan 

koefisien determinasi R
2
. Dari kedua tolok ukur tersebut, keduanya banyak 

digunakan dalam studi value relevance (Easton, 1999; Ota, 2001; Beaver, 2002; 

dalam Lako, 2008).  

Dalam penelitian ini, koefisien respon dari masing-masing variabel 

laporan keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai pengaruh dari 

masing-masing variabel terhadap relevansi nilai elemen-elemen laporan 

keuangan. Sementara R
2

 digunakan unruk mengukur perubahan relevansi 

nilai elemen-elemen laporan keuangan untuk pasar saham dari tahun ke tahun 

(Lako, 2006). 
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Untuk menguji signifikansi kenaikan atau penurunan relevansi nilai 

elemen-elemen laporan keuangan dari tahun ke tahun menggunakan rumus Z-

test (Cramer, 1987 dalam Lako, 2008). Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan R
2

 dari dua grup sampel dengan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

 dari model regresi pertamaa pada tahun berjalan (t0) 

 dari model regresi kedua pada tahun sebelumnya (t1) 

 

Keterangan: 

 varian dari masing-masing R
2

 

 kesalahan residu (error) 

 jumlah parameter termasuk intersept 

 jumlah observasi 

 

Untuk menentukan  level signifikansinya, nila Z (F-test) dibandingkan 

dengan nilai F-table. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk menentukan 

apakah secara  statistik kenaikan atau penurunan relevansi nilai elemen-elemen 

laporan keuangn dari angka-angka keuangan dari tahun ke tahun baik secara  

gabungan atau individual signifikan atau tidak signifikan (Lako, 2008) 
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3.5 Model Empiris 

Data yang didapat dari penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan regreesionanalysis dengan bantuan SPSS. Analisis regresi linier 

digunakan untuk mengetahui relevansi nilai antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Untuk menguji relevansi nilai elemen-elemen laporan 

keuangan untuk pasar saham (H1) memiliki persamaan regresi sebagai berikut:  

RSK it = β1+ β2LOKit + β3NBEKit + β4AKit + β5LKit + β6PKit + β7BKit + εit.........(1) 

 

Keterangan: 

RSKit  = Return perusahaan i   pada   periode t 

β1 =  Konstanta 

β 2, β 3, β 4, β 5, β 6, β 7 =  Koefisien regresi 

LOKit  =  Laba operasi kejutan perusahaan i pada periode t 

NBEKit  = Nilai buku ekuitas kejutan perusahaan i pada periode t 

AKit   =  Aset kejutan perusahaan i pada periode t 

LKit  =  Liabilitas kejutan perusahaan i periode t 

PKit  =  Pendapatan kejutan perusahaan i periode t 

BKit =  Beban kejutan perusahaan i periode t 

εit  =  Error 

 

Untuk pengujian H1 diterima jika >0, maka informasi elemen-elemen 

laporan keuangan memiliki relevansi nilai untuk pasar saham. Sedangkan 

pengujian untuk H1 diterima jika <0, maka informasi elemen-elemen laporan 

keuangan memiliki relevansi nilai untuk pasar saham. 

Pengujian relevansi nilai elemen-elemen laporan keuangan perusahaan 

yang memiliki informasi ATB lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak memiliki ATB (H2), memiliki persamaan regresi : 
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Memiliki informasi ATB 

RSKit=β8+β9AKit+β10LKit+β11NBEKit+β12PKit+β13LOKit+β14BKit+εit......................(2a) 

Tidak Memiliki informasi ATB 

RSKit=β15+β16AKt+β17LKit+β18NBEKit+β19PKit+β20LOKit+β21BKit+εit...................(2b) 

 

Keterangan: 

RSK it            = Return perusahaan i   pada   periode t 

β 8             =  Konstanta 

β 9, β10, β11, β12, β13, β14, β15 =  Koefisien regresi 

LOKit            =  Laba operasi kejutan perusahaan i pada periode t 

NBEKit           = Nilai buku ekuitas kejutan perusahaan i pada 

periode t 

AKit             =  Aset kejutan perusahaan i pada periode t 

LKit          =  Liabilitas kejutan perusahaan i periode t 

PKit          =  Pendapatan kejutan perusahaan i periode t 

BKit          =  Beban kejutan perusahaan i periode t 

εit                 =  Error 

Untuk menguji signifikansi perbedaan relevansi nilai informasi dari 

elemen-elemen laporan keuangan dari dua grup sampel, penelitian ini 

menggunakan pada rumus yang terdapat pada tolok ukur yaitu rumus ke 8. 

Untuk menentukan inkr. R
2 

dari yang memiliki informasi ATB,  dikurangi 

. Dan jika  > 0, maka H2 didukung secara  empiris. Sebaliknya jika 

 ≤ 0 maka H2 tidak didukung secara  empiris (Lako, 2007).  

Pengujian relevansi nilai elemen-elemen laporan keuangan perusahaan 

yang dimoderasi dengan ATB di uji masing-masing karena untuk menghindari 

terjadinya multikol (H3), memiliki persamaan regresi : 

 

 

 

48 



50 

 

RSKit = β22+ β23AKit + β24LKit + β25NBEKit + β26PKt + β27LOKit + β28BKit + 

β29ATBit + β30AKit*ATBit + β31LKit*ATBit + β32NBEKt *ATBit + 

β33PKit*ATBit + β34LOKit*ATBit + β35BKit*ATBit + 

εit............................................................................................................(3) 

 

 

Keterangan: 

RSK it  = Return perusahaan i pada periode t 

β 16 =  Konstanta 

β 17, β18..........., β29 =  Koefisien regresi 

LOKit  =  Laba operasi kejutan perusahaan i pada periode t 

NBEKit  = Nilai buku ekuitas kejutan perusahaan i pada periode t 

AKit   =  Aset kejutan perusahaan i pada periode t 

LKit  =  Liabilitas kejutan perusahaan i periode t 

PKit  =  Pendapatan kejutan perusahaan i periode t 

BKit =  Beban kejutan perusahaan i periode t 

ATB = Aset Tidak Berwujud perusahaan i periode t 

εit   =  Error 

 

Jika R
2
>0, maka informasi elemen-elemen laporan keuangan memiliki 

relevansi nilai untuk pasar saham. Dan sebaliknya jika ≤ 0, maka informasi 

elemen-elemen laporan keuangan dari emiten manufaktur tidak memiliki relevansi 

nilai untuk pasar saham. 

 

3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan 

analisis grafik dan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-

S). Pada uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik, normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
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diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Dasar pengambilan keputusannya: 

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

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas Cara pengambilan keputusan pada uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) : 

a. Angka signifikan > 0,05 maka data terdistribusi normal  

b. Angka signifikan < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

3.6.1.2 Uji Multikolineritas 

Multikolineritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi, 

maka terdapat Multikolineritas. Regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya 

Multikolineritas dapat dilihat dari hasil SPSS dengan pedoman nilai VIF 

(Varian Inflation Factor) masing-masing variabel tidak melebihi 10. 

Pada umumnya, jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel bebas 

mempunyai persoalan Multikolineritas dangan variabel bebas lainnya. 
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3.6.1.3 Uji Heterokedasistisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan grafik scatterplot. Dasar analisis yang digunakan untuk 

mengambil keputusan, sebagai berikut: 

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

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.6.1.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi merupakan suatu kondisi dimana variable 

gangguan pada periode tertentu berkolerasi dengan variable gangguan 

pada periode lain. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode 

tertentu dengan residual pada periode sebelumnya (Ghozali, 2005). Jika 

terdapat autokorelasi dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel tidak dapat 

menggambarkan populasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang 

digunakan adalah uji Durbin Watson. Apabila terdapat nilai uji DW 

berada di antara nilai dU dan 4-dU maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak terjadi masalah autokorelasi dalam penelitian. 
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