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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian peneliti     

(Butar-Butar, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go 

public yang terdaftar di IDX tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu: 

 

2. Memiliki laporan keuangan tahunan berturut-turut untuk periode 5 tahun 

sebelumya. Kriteria ini diperlukan untuk memperoleh data persistensi 

laba yang merupakan koefisien regresi dari laba sebelum pajak tahun t 

dengan tahun sebelumnya. 

 

 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

No Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1. Perusahaan go public di BEI 444 462 487 506 526 2425 

2. 

Tidak memiliki laporan keuangan tahunan 

berturut-turut untuk periode 5 tahun 

sebelumya  

(67) (70) (84) (98) (115) (434) 

3. Tidak memiliki data jumlah rapat komite audit (113) (96) (90) (75) (72) (446) 

4. Tidak memiliki data kepemilikan institusional (1) (1) (2) (2) (3) (9) 

5. 
Laporan keuangan tidak menggunakan mata 

uang rupiah 
(52) (63) (71) (77) (72) (335) 

 
Sampel penelitian 211 232 240 254 264 1201 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018) 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

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

sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan go public yang 

terdaftar di IDX tahun 2012-2016 diperoleh dari http://www.idx.co.id/id-

id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx. 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

dengan melakukan pencatatan dari majalah, buku atau sumber lainnya. 

Pengumpulan data laporan tahunan perusahaan go public yang terdaftar di IDX 

tahun 2012-2016 diperoleh dari http://www.idx.co.id/id-

id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx. 

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persistensi laba. Persistensi 

laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba 

yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. 

Persistensi laba menunjukkan bahwa jumlah laba yang diperoleh saat ini tetap 

relevan digunakan untuk memprediksi besarnya jumlah laba diperoleh untuk masa 

yang akan datang. Dalam penelitian ini persistensi laba diukur menggunakan 

koefisien dari regresi laba sebelum pajak tahun ini terhadap laba sebelum pajak 
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tahun sebelumnya yang terdapat pada laporan laba rugi (Junawatiningsih dan 

Harto, 2014).  

Persamaan regresi: 𝐿𝑆𝑃𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝐿𝑆𝑃𝑡−1 + e 

Keterangan : 

LSPt = laba sebelum pajak tahun t 

α = konstanta 

β = koefisien regresi persistensi laba  

LSPt-1 = laba sebelum pajak tahun t-1 

e = eror 

 

3.3.2. Variabel Independen  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Independensi dewan komisaris  

Independensi dewan komisaris adalah dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan. Dengan adanya keberadaan dan peran dari dewan 

komisaris independen, diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat. 

Dalam penelitian ini independensi dewan komisaris diukur menggunakan 

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total 

komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel 

(Khafid, 2012). 

2. Jumlah pertemuan komite audit 

Jumlah pertemuan komite audit adalah jumlah rapat yang diadakan komite 

audit dalam setahun. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas 
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Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang 

Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 

menjelaskan bahwa: Pertama, Komite audit mengadakan rapat secara 

berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Kedua, rapat komite 

audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota. Ketiga, keputusan rapat komite audit diambil 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keempat, setiap rapat komite 

audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan 

pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota 

komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Dalam 

penelitian ini jumlah pertemuan komite audit diukur menggunakan jumlah 

rapat komite audit setiap tahunnya (Junawatiningsih dan Harto, 2014). 

3. Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh investor 

institusi. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur 

menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi (dalam 

negeri dan asing) terhadap total saham yang beredar (Khafid, 2012). 

4. Kualitas auditor 

Kualitas auditor adalah auditor yang dianggap bereputasi baik karena 

masuk dalam KAP Big-4 dan memiliki jumlah klien terbanyak yang 

mengindikasikan tingginya kepercayaan emiten terhadap jasa audit 

keempat KAP tersebut. Dalam penelitian ini kualitas auditor diukur 

menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 untuk sampel perusahaan yang 
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diaudit oleh Big-4 dan 0 untuk sampel perusahaan yang tidak diaudit oleh 

Big-4. KAP yang termasuk dalam Big-4 adalah (Juliardi, 2013): 

a. KAP Sidharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

b. KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst and Young 

c. KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche & Tohmatsu 

d. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse 

Coopers (http://www.apb-group.com/the-big-four/, 2017) 

5. Opini auditor 

Opini auditor wajar tanpa pengecualian dan stabil dari waktu ke waktu 

menunjukkan baiknya kinerja perusahaan termasuk laba perusahaan. 

Sementara opini auditor tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar 

tanpa pengecualian. Dalam penelitian ini opini auditor diukur 

menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 untuk opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion) dan 0 untuk opini lainnya 

(Vichitsarawong dan Pornupatham, 2015).  

 

3.3.3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Leverage 

Pada saat tingkat leverage perusahaan tinggi manajemen akan lebih 

mempertahankan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi laba 

yang berkualitas. Akan tetapi, tingkat leverage yang tinggi juga dapat 

menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk mengelola laba perusahaan 
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yang akan menurunkan kualitas laba perusahaan dan mempengaruhi 

tingkat persistensi laba. Oleh karena tingkat leverage memiliki pengaruh 

terhadap persistensi laba. Dalam penelitian ini leverage diukur 

menggunakan proporsi total hutang dari total aset perusahaan (Fanani, 

2010). 

LEV = total hutang 

 total aset  

2. Volatilitas arus kas 

Volatilitas arus kas merupakan kondisi ketidakpastian dalam aktivitas 

operasi perusahaan. Volatilitas arus kas yang tinggi mengindikasikan 

kondisi arus kas yang tidak stabil sehingga informasi arus kas saat ini tidak 

dapat digunakan sebagai dasar prediksi arus kas masa depan sehingga 

menunjukkan persistensi laba yang rendah. Sebaliknya, volatilitas arus kas 

yang rendah mengindikasikan kondisi arus kas yang stabil sehingga 

informasi arus kas saat ini dapat digunakan sebagai dasar prediksi arus kas 

masa depan sehingga menunjukkan persistensi laba yang tinggi. Dengan 

demikian, volatilitas arus kas memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. 

Dalam penelitian ini volatilitas arus kas diukur menggunakan 

membandingkan standar deviasi aliran kas operasi dengan total aset 

(Fanani, 2010). 

VAK = δ(aliran kas operasi perusahaan periode t − 5 hingga periode t)  

total aset perusahaan tahun t 
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3. Volatilitas penjualan 

Volatilitas penjualan menunjukkan ketidakpastian informasi penjualan 

perusahaan. Pada kondisi lingkungan operasi yang tidak stabil, perusahaan 

cenderung menggunakan perkiraan dan estimasi sehingga kemungkinan 

kesalahan estimasi dalam informasi penjualan dan laba semakin besar. 

Volatilitas penjualan yang tinggi menyebabkan informasi laba yang 

diperoleh tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk memprediksi jumlah 

laba yang akan diperoleh di masa depan dan menunjukkan persistensi laba 

yang rendah (Kusuma dan Sadjiarto, 2014). Sebaliknya, volatilitas 

penjualan yang rendah menyebabkan informasi laba bisa digunakan 

sebagai dasar untuk memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh di masa 

depan dan menunjukkan persistensi laba yang tinggi. Dengan demikian, 

volatilitas penjualan memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Dalam 

penelitian ini volatilitas penjualan diukur menggunakan membandingkan 

standar deviasi penjualan dengan total aset (Fanani, 2010). 

VP = δ(penjualan perusahaan periode t − 5 hingga periode t)  

total aset perusahaan tahun t 

 

3.4. Alat Analisis Data  

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

3.4.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas dilakukan 
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dengan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual hasil 

regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari α=0,05 (Ghozali, 2009). 

 

3.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamtan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, yaitu 

dengan meregresikan nilai mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan 

variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi. Data dikatakan 

bebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari 

masing-masing variabel independen lebih besar dari α=0,05 (Ghozali, 2009). 

 

3.4.1.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel sesama 
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variabel independen sama dengan nol. Varibel terbebas dari multikolineralitas jika 

nilai tolerance>0,1 atau sama dengan nilai VIF<10 (Ghozali, 2009). 

 

3.4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

Durbin-Watson (DW) hasil regresi dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson (DW) 

dengan kriteria (Ghozali, 2009):  

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

maka koefisien aoutokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi. 

2. Jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi > 0, sehingga ada autokorelasi positif. 

3. Jika nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi < 0, 

sehingga ada autokorelasi negatif. 

4. Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

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

disimpulkan. 
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3.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnyamenunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen / terikat. Apabila nilai 

signifikansi F < 0,05 maka semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

 

3.4.3.  Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).  

 

3.4.4.  Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh good corporate governance, 

kepemilikan institusional, kualitas auditor dan opini auditor terhadap persistensi 

laba. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satuvariabel penjelas /independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2009). 
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Pengujian dengan regresi linear berganda, dengan rumus: 

PL = β0 + β1 IDK + β2 JPKA + β3 KI + β4 KA + β5 OA 

+β6 LEV + β7 VAK + β8 VP + e 

PL = Persistensi laba 

β0 = Intersep 

β1-β9 = Koefisien 

IDK = Independensi dewan komisaris 

JPKA = Jumlah pertemuan komite audit 

KI = Kepemilikan institusional 

KA = Kualitas auditor 

OA = Opini auditor 

LEV = Leverage 

VAK = Volatilitas arus kas 

VP = Volatilitas penjualan 

e = Error 

  

 Tolak ukur pengujian dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika nilai sig/2 < 0,05 serta nilai β1- β5 > 0 maka H1- H5 diterima. 

2. Jika nilai sig/2 ≥ 0,05 serta nilai β1- β5 ≤ 0 maka H1- H5 ditolak. 


