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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2007), populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 

ditentukan peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.Sedangkan sampel 

adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono,2007). Populasi dari penelitian ini yaitu Perusahaan perbankan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008-2015.Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, 

yaitu pengambilan sampel yang dilakukan penulis melalui pertimbangan dan 

dengan berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan yang menjadi sampel adalah Perusahaan perbankan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2008-2015; 

b. Perusahaan perbankan yang sudah memiliki dan menyampaikan data laporan 

keuangan secara lengkap per 31 Desember di Bursa Efek Indonesia berturut-

turut pada tahun 2008-2015; 

c. Perusahaan perbankan yang menyampaikan laporan keungannya dalam rupiah; 

d. Perusahaan perbankan yang mempunyai nilai buku ekuitas dan laba positif; 
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e. Tersedianya data lain yang diperlukan secara lengkap, seperti harga saham 31 

Maret tahun berikutnya. 

Table 3.1 

Tabel Pemilihan Sampel 

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

 

Setelah dilakukan penarikan sampel dengan metode purposive sampling 

dengan kriteria-kriteria diatas, terdapat 127 perusahaan perbankan yang 

memenuhi kriteria tersebut pada periode 2008-2015. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga dan biasanya dalam 

Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∑ 

Perbankan 

yang terdaftar 

di BEI 

28 29 31 31 33 38 41 43 274 

Perbankan 

yang 

melaporkan 

LK lengkap 

2008-2015 

26 26 26 26 26 26 26 26 208 

Laba  (-) (3) (2) (1) (2) (1) (2) (4) (3) (18) 

Modal (-) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (4) 

Data Ekstrim (2) (6) (5) (4) (5) (5) (2) (7) (36) 

Total 20 17 20 20 20 19 19 15 150 

Outliyer (2) (2) (6) (4) (4) (0) (4) (1) (23) 

Jumlah 

Sampel 

18 15 14 16 16 19 15 14 127 
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bentuk angka atau kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD), IDX Statistik, Laporan Keuangan 

secara lengkap sesudah periode 2008-2015. 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Dependen 

 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 apabila 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. 

 

Keterangan : 

RSKi,t = Return Saham Kejutan periode t 

Pi,t0 = closing price penutupan saham periode t 

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

Kebanyakan penelitian mengenai value relevance informasi 

akuntansi menggunakan R
2
 dari model harga sebagai pengukur relevansi 

nilai (Collins et al., 1997; Francis dan Schipper, 1999; Lev dan Zarowin, 
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1999; Ely dan Waymire, 1999).Hal ini disebabkan karena R
2
 merupakan 

pengukur explanatory power dari variabel independen dalam suatu regresi 

linier.Jadi, secara intuitif, R
2
 tampak merupakan pengukur yang baik dari 

value relevance. Gulo (2002) menunjukkan bahwa R
2
 memberikan suatu 

ukuran explanatory power dari suatu model ekonomik yang bersifat 

spesifik untuk suatu sample. Perbedaan R
2
 antara dua sample yang 

berbeda dapat terjadi walaupun hubungan ekonomis yang mendasari kedua 

sampel tersebut identik. Gulo (2002) mengusulkan pengukur alternatif 

bagi value relevance, yaitu dispersi residual. Gulo (2002) menjelaskan 

bahwa dalam pengukuran value relevance informasi akuntansi dengan 

menggunakan suatu model penilaian, variansi residual atau deviasi standar 

residual dari model tersebut menunjukkan dispersi dari komponen-

komponen harga atau return yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel akuntansi. 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Aset 

Besarnya aset dilihat dari neraca pada bagian total aset dengan rumus 

sebagai berikut (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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3.3.2.2 Liabilitas 

Besarnya liabilitas dilihat dari neraca pada bagian total liabilitas dengan 

rumus sebagai berikut (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 

3.3.2.3 Nilai Buku Ekuitas 

Besarnya nilai buku ekuitas dilihat dari neraca pada bagian total ekuitas 

dengan rumus sebagai berikut (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 

 

 

3.3.2.4 Pendapatan 

Besarnya pendapatan dilihat dari laporan laba rugi pada bagian total 

pendapatan dengan rumus sebagai berikut (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 

3.3.2.5 Beban 

Besarnya beban dilihat dari laporan laba rugi pada bagian total beban 

dengan rumus sebagai berikut (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 

 

3.3.2.6 Laba Operasi 

Besarnya laba dilihat dari laporan laba rugi pada bagian total laba dengan 

rumus sebagai berikut (Lako, 2006): 
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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 

 

3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi 

disebut Ordinary Least Squares (perangkat kuadrat terkecil biasa). Inti 

metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap 

garis tersebut (Ghozali, 2011). 

3.4.2  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau risidual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal.Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau untuk 

jumlah sampel kecil.(Ghozali, 2011).Di dalam penelitian ini di dalam uji 

normalitas menggunakanuji Kolmogorov-Smirnov yang diolah menggunakan 

SPSS.  Kriteria pengujian adalah mempunyai nilai signifikasi diatas 0,05, 

sehingga data yang ada terdistribusi normal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

variabel independen dan variabel dependen  yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak terdapat data yang ekstrim. 
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3.4.3 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. 

3.4.4   Uji Heterokedasistisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang bagus adalah model 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. 
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3.4.5    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. 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Regresi (pengujian Hipotesis H1) 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, 

yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/ bebas 

diasumsikan memiliki nilai tetap dalam pengambilan sampel yang berulang 

(Ghozali, 2011). Persamaan regresi berganda tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

Rit= + 1AKit+ 2LKit+ 3NBEKit+ 4PKit+ 5BKit+ 6LOKit+ it……… (1) 

Dimana: 

AKit  = Perubahan aset kejutan perusahaan i periode tahun t 

LKit  = Perubahan liabilitas kejutan perusahaan i periode tahun t 

NBEKit = Perubahan ekuitas kejutan perusahaan i periode tahun t 

PKit  = Perubahan pendapatan kejutan perusahaan i periode tahun t 

BKit  = Perubahan beban kejutan perusahaan i periode tahun t 

LOKit  = Perubahan laba operasi kejutan perusahaan i periode tahun t 
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  = Koefisien konstanta 

1,2,3  = Koefisien regresi 

it   = Variabel gangguan/error 

Dasar pengambilan keputusan dengan kriteria : 

a. Nilai R
2
> 0 

b. Tren relevansi nilai informasi akuntansi dari elemen-elemen laporan keuangan 

sebelum konversi SAK-IFRS cenderung menurun sedangkan tren relevansi 

nilai informasi dari elemen-elemen laporan keuangan setelah konversi SAK-

IFRS cenderung meningkat. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis H2 

3.5.2.1 Pengujian Hipotesis H2a 

Untuk pengujian H2a, sampel dibagi dalam dua periode waktu yaitu: 1) 

periode 2008-2011 yaitu periode sebelum berlakunya IFRS, dan 2) periode 2012-

2015 yaitu periode setelah berlakunya IFRS. Model dari persamaan digunakan 

untuk menguji hipotesis tersebut dengan pengembangan pada pemisahan periode 

sebelum dan sesudah konversi IFRS sebagai berikut: 

Periode 2008-2011 : R
it 

= λ
1 

+ λ2AKit+ λ2LKit+ λ3NBEKit+λ4PKit+ λ5BKit+ 

λ6LOKit+ it…(2a) 

Periode 2012-2015 : R
it 

= γ
1 

+ γ2AKit+ γ3LKit+ γ4NBEKit+γ5PKit+ γ6BKit+ 

γ7LOKit+ it….(2b) 

3.5.2.2 Uji hipotesis H2b 

Pengujian perbedaan yang signifikan dalam relevansi nilai informasi 

akuntansi elemen-elemen laporan keuangan untuk investor pasar saham 

menggunakan rumus Z-test dari Cramer (1987) dalam Setiawan (2014) antara 
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kelompok laporan keuangan sebelum konversi SAK-IFRS dan sesudah konversi 

SAK-IFRS yang diukur dengan R
2 

. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan R
2 

dengan rumus berikut: 

 

 

Keterangan : 

R1
2 

: R
2
(R1

2
) dari model regresi pertama pada tahun berjalan (t0) 

R2
2 

:R
2
(R2

2
) dari model regresi pertama pada tahun sebelumnya (t1) 

ϴ
2 

: varian masing-masing R
2
 

µi : Kesalahan residu (error) 

k : Jumlah parameter termasuk intersept 

n
 

: Jumlah observasi 

 

Untuk menentukan level signifikannya, nilai Z (F-test) dibandingkan 

dengan nilai F-tabel. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk menentukan 

apakah secara statistik kenaikan atau penurunan relevansi nilai elemen-elemen 

laporan keuangan untuk nilai pasar saham signifikan atau tidak signifikan (Lako, 

2008). 
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