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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan publik manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Periodisasi populasi penelitian 

ini mencakup data selama 4 tahun, yaitu tahun 2014-2017. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive jugdement 

sampling yang mengambil sampel dari populasi berdasar kriteria tertentu 

(Jogiyanto, 2004). 

Kriteria yang digunakan yaitu memilih kriteria sampel berdasar 

pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 dan 2017. 

b. Perusahaan yang bertahun fiskal akhir adalah 31 Desember. 

c. Tersedia tanggal publikasi untuk 3 tahun sebelumnya, yang berguna untuk 

memghitung ERC. 

d. Perusahaan yang tidak mengalami keterlambatan publikasi selama 3 tahun 

terakhir, hal ini karena akan mengukur ERC yang tanggal publikasinya 

tidak melawati batas. 

e. Perusahaan yang memilki data laporan keuangan dan harga saham yang 

lengkap. 
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Alasan dipilihnya periode penelitian selama 2 tahun, yaitu tahun 2016-2017 

karena penelitian ini mengamati tentang tanggal publikasi yang digunakan 

untuk melihat reaksi pasar yang dapat dilihat dari tahun-ketahun. Tahun 

tersebut dipilih karena 2 tahun tersebut adalah tahun yang terbaru dan datanya 

terlengkap.  

Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufakur supaya penelitian 

memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan jenis perusahaan yang 

memiliki struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal diperoleh 

dari optimal mix antara utang dan ekuitas. Jenis industri yang memiliki optimal 

mix adalah perusahaan manufaktur. Sebagai perbandingan, perusahaan 

perbankan memiliki struktur modal dimana komposisi utangnya lebih besar 

daripada ekuitasnya, yang tentunya akan berdampak negatif pada nilai 

perusahaan. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Mangondu dan Diantimala 

(2016) yang meneliti tentang pengaruh dari struktur modal terhadap nilai 

perusahaan dan kinerja keuangan, dengan objek penelitian perusahaan 

perbankan yang ada di BEI dan hasilnya struktur modal berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan sampel dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur.  

Selain itu, juga perusahaan yang memiliki tanggal publikasi yang dipilih 

karena salah satu variabel independen yang diamati adalah kualitas laba yang 

pengukurannya menggunakan Cumulative Abnormal Return dengan 

membutuhkan data 3 tahun sebelumnya. Perusahaan yang memenuhi kriteria 

penyampelan berjumlah 150 perusahaan yang dapat dilihat dalam Lampiran 1. 
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Perincian jumlah observasi data yang memenuhi kriteria disajikan dalam Tabel 

3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 

Tabel Pemilihan Data  

Sumber : www.idx.id 

3.2 Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang didapatkan dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data penelitian ini antara lain : 

1. Data emiten yang tercatat di BEI dan menerbitkan laporan keuangan tahunan 

periode 2013-2017 diperoleh dari perusahaan tercatat yang ada di BEI edisi 

2013-2017. Hal ini karena untuk menghitung kualitas audit dengan ERC 

yang memerlukan data 3 tahun sebelumnya,  

2. Data laporan keuangan tahunan emiten periode 2013-2017 diperoleh dari 

database laporan keuangan galeri investasi Universitas Katholik 

Soegijapranata. 

3. Data tanggal publikasi diperoleh dari database galeri investasi Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

4. Data harga saham diperoleh dari www.yahoofinance.com. 

Kriteria Pemilihan Data 2016 2017 Total 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 145 155 300 

Data yang tidak dapat diakses 3 tahun terakhir (10) (25) (35) 

Tidak memiliki tanggal publikasi 3 tahun terakhir (25) (25) (50) 

Terjadi keterlambatan publikasi dalam 3 tahun terakhir (35) (30) (65) 

Jumlah data akhir 75 75 150 

http://www.idx.id/
http://www.yahoofinance.com/
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3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel  

Penelitian ini akan memakai tiga jenis variabel, yaitu: variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel dummy. Variabel dependen adalah 

nilai perusahaan yang diukur melalui Tobin’s Q. Variabel independen adalah 

kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas, yaitu ROA dan kualitas 

laba yang diukur dengan ERC. Variabel dummy adalah salah satu aspek dari 

tata kelola perusahaan yang diukur dengan kualitas audit.  

1. Variabel dependen  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Nilai perusahaan merupakan 

salah satu langkah untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham  yang 

tercermin dalam harga saham (Brigham & Houston, 2006:11). Tobin’s Q 

digunakan karena lebih fokus terhadap nilai pasar saat ini secara relatif, dan 

lebih fokus pada sisi eksternal sehingga rasio ini lebih sering digunakan. 

Teori Tobin’s Q menurut Barolli dan Enokido (2017) menyatakan bahwa 

Tobin’s Q formula diukur dengan nilai pasar ekuitas ditambah dengan nilai 

buku liabilitas dan dibagi dengan total aset. Total aset didapatkan dari nilai 

buku ekuitas dan ditambah dengan nilai buku total hutang.  

Tobin’s Q = 
𝑬𝑴𝑽+𝑫

𝑬𝑩𝑽+𝑫
  

Keterangan : 

EMV  = nilai pasar ekuitas  

= Harga saham penutupan akhir tahun X Jumlah     

saham yang beredar akhir tahun.  

EBV  = nilai buku dari ekuitas 

D  = nilai buku dari total hutang.  
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2. Variabel independen  

a. Profitabilitas 

Variabel independen pertama adalah kinerja keuangan yang diukur 

dengan profitabilitas. Kinerja perusahaan adalah salah satu gambaran 

untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan (Jatmiko, 

2017:35). Profitabilitas adalah rasio yang mengambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas digunakan 

karena sudah menggambarkan semua kondisi perusahaan dari sisi aset, 

liabilitas, ekuitas dan perubahan ekuitas atau laba. ROA digunakan agar 

tidak terjadi multikolonieritas karena informasi lain mengandung nilai 

modal. 

ROA = 
𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 
 

b. Kualitas Laba 

Variabel yang kedua adalah kualitas laba diukur dengan ERC. ERC 

ERC merupakan besaran abnormal return saham sebagai respon dari 

komponen laba abnormal (unexpected return) (Scott, 2003:154). ERC 

dapat diperoleh dengan regesi antara proksi harga saham dengan laba 

akuntansi. ERC dihitung dengan :  

Abnormal return harian dihitung dengan rumus (Andreas, 2013):  

ARit = Rit – RMit 

Keterangan:  

ARit = return tidak normal saham ke i pada hari ke t  

Rit = return saham ke i pada periode hari ke t  

RMit = return pasar ke i pada hari ke t  



 
 

39 
 

 

Sedangkan untuk return saham harian dihitung dengan rumus 

(Andreas, 2013):  

Rit = (Pit – Pit-1) / Pit-1 

Keterangan:  

Rit = return saham i pada periode hari ke t  

Pit = harga penutupan saham i pada hari ke t  

Pit–1 = harga penutupan saham i pada hari t-1  

 

Return pasar (RMit) dihitung dengan rumus (Andreas, 

2013):  

RMit = (IHSGit – IHSGit-1) / IHSGit-1  

Keterangan:  

RMit = return pasar i pada periode hari ke t  

IHSGit = indeks harga saham gabugan pada hari ke t 

IHSGit-1 = indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

Menghitung Cummulative Abnormal Return (CAR)  

CAR diperoleh dengan cara menjumlahkan return tidak 

normal perusahaan i sepanjang periode jendela (Andreas, 2013).  

CARit = ΣAR it  

Keterangan:  

CARit = Cummulative Abnormal Return perusahaan i 

selama periode jendela sehari sekeliling tanggal 

pengumuman laporan keuangan tahunan  

ARit = return tidak normal saham ke i selama periode 

jendela  
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Menghitung Unexpected Earnings (UE) (Andreas, 2013) 

UEit = (AEit – AEit-1) / AEit-1  

Keterangan:  

UEit = Unexpected Earnings perusahaan i pada periode t  

AEit = Laba akuntansi setelah pajak perusahaan i pada tahun 

t  

AEit-1= Laba akuntansi setelah pajak perusahaan i pada 

tahun t-1 

 

Menghitung ERC dengan menggunakan regresi. Untuk itu, 

penelitian ini menggunakan analisis regresi dan melakukan pengamatan 

untuk seluruh tahun dengan model pooled regression.  

 

CAR = βo + β1 (UE) + e   

Keterangan:  

CAR = Cumulative Abnormal Return perusahaan i selama 

periode jendela  

UE = Unexpected earnings perusahaan i pada tahun t  

β0 = Konstansta  

β1 = koefisien laba kejutan (ERC) 

e = komponen error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam 

penelitian 

 

c. Kualitas Audit 

Variabel ketiga adalah kualitas audit merupakan konsep bahwa auditor 

dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga laporan keuangan 

yang ada dapat digunakan pihak stakeholder untuk mengambil 

keputusan (Junaidi dan Nurdiono, 2016:1). Dibedakan dengan big four 

dan non bigfour. Big four menggunakan dummy 1 sedangkan non big 

four adalah 0. Big four lebih tinggi karena didukung oleh kualitas dan 
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kuantitas sumber daya yang lebih baik sehingga akan berpengaruh pada 

kualitas jasa, dimana reputasi dari KAP big four akan lebih baik 

daripada non big four (Santosa dan Dwirandra, 2016). 

3.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Model Pengujian  

Penelitian ini akan menguji pengaruh kinerja perusahaan yang 

diukur dengan profitabilitas, beserta dengan kualitas laba yang diukur 

dengan ERC, yang akan diperkuat dengan tata kelola perusahaan yang 

diukur dengan kulitas laba terhadap nilai perusahaan yang diukur dari sisi 

eksternal yaitu Tobin’s Q. Untuk itu, analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sebelum dilakukannya analisis regresi perlu dilakukan 

uji asumsi klasik yang berguna untuk menguji model regresi, setelah itu 

baru dilakukan pengujian hipotesis. Model dari penelitian ini adalah 2 

model pengujian.  

Model 1 adalah :  

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏′𝒔 𝑸𝐢 =  𝒂𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟐𝑬𝑹𝑪 + 𝒆𝟏𝒊 

Keterangan : 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄i  = Nilai Perusahaan  

α   = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

𝑅𝑂𝐴i  = Profitabilitas 

𝐸𝑅𝐶i  = Kualitas Laba i 
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Model 2 adalah : 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏′𝒔 𝑸𝐢 =  𝒂𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟐𝑬𝑹𝑪 + 𝜷𝟑 𝑫𝑲𝑨𝐢 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨 ∗ 𝑫𝑲𝑨𝐢

+  𝜷𝟓𝑬𝑹𝑪 ∗ 𝑫𝑲𝑨𝐢 + 𝒆𝟏𝒊 

   Keterangan : 

 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄i  = Nilai Perusahaan  

α   = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

𝑅𝑂𝐴i  = Kinerja Perusahaan 

𝐸𝑅𝐶i  = Kualitas Laba i 

𝐷𝐾𝐴i  = Kualitas audit i 

𝑅𝑂𝐴i*𝐷𝐾𝐴i  = Interaksi antara kinerja perusahaan dengan kualitas audit 

𝐸𝑅𝐶i*𝐷𝐾𝐴i = Interaksi antara nilai perusahaan dengan kualitas audit 

 

Model pengujian tersebut akan melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu, untuk 

mengetahui tingkat normalitas data supaya data siap untuk diuji hipotesis.  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

berhubungan dengan model yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

asumsi klasik ini meliputi : 

a. Uji Normalitas Data 

  Uji ini dilakukan untuk menguji dalam sebuah model regresi, 

apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah data yang diuji memiliki distribusi 

data normal. Uji normalitas dilakukan dengan statistik Kolmogorov-

Smirnov dan Shapiro-Wilk terhadap unstandardized residual hasil 

regresi. Data dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitas (sig) 
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Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk lebih besar dari α = 0.05 

(Ghozali, 2003).  

b. Uji Multikolinearitas 

   Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model 

regresi, apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, di 

mana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas. Pengujian asumsi multikolinearitas dilakukan dengan 

mendeteksi nilai VIF dan Toleransi. Jika nilai cutoff  Tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10 menunjukkan adanya 

multikolonieritas (Ghozali, 2006:95). Jika suatu model regresi bebas 

dari multikolonieritas berarti tidak ada korelasi antara variable bebas 

dan hal tersebut menunjukkan model regresi yang baik. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji ini dilakukan untuk menguji model regresi, apakah 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dalam hal ini jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan 

dengan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan antara nilai mutlak 

unstandardized residual hasil regresi dengan variabel independen 
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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 

(Murniati dkk., 2016) 

d. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006). Penelitian ini 

melakukan uji autokorelasi karena data yang digunakan adalah data 

time series. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan 

uji Durbin-Watson  dengan melihat tabel signifikansi Durbin-Watson  

(Ghozali, 2006). 

3.4.3 Uji Hipotesis  

Model 1 diregresi untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏′𝒔 𝑸𝐢 =  𝒂𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟐𝑬𝑹𝑪 + 𝒆𝟏𝒊 

Keterangan : 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄i  = Nilai Perusahaan  

α   = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

𝑅𝑂𝐴i  = Profitabilitas 

𝐸𝑅𝐶i  = Kualitas Laba i 
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Kriteria penerimaan : 

a. H1 dan H2 dapat diterima apabila sig<(0,05) dan beta positif. 

b. H1 dan H2 ditolak apabila sig>(0,05) dan beta negatif.  

 

Model 2 diregresi untuk menguji hipotesis 3 dan hipotesis 4. 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏′𝒔 𝑸𝐢 =  𝒂𝟎 + 𝜷𝟏𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟐𝑬𝑹𝑪 + 𝜷𝟑 𝑫𝑲𝑨𝐢 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑨 ∗ 𝑫𝑲𝑨𝐢

+  𝜷𝟓𝑬𝑹𝑪 ∗ 𝑫𝑲𝑨𝐢 + 𝒆𝟏𝒊 

  Keterangan : 

 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄i  = Nilai Perusahaan  

α   = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

𝑅𝑂𝐴i  = Profitabilitas 

𝐸𝑅𝐶i  = Kualitas Laba i 

𝐷𝐾𝐴i  = Kualitas audit i 

𝑅𝑂𝐴i*𝐷𝐾𝐴i  = Interaksi antara kinerja perusahaan dengan kualitas audit 

𝐸𝑅𝐶i*𝐷𝐾𝐴i  = Interaksi antara nilai perusahaan dengan kualitas audit 

 

Kriteria Penerimaan : 

a. H3 dan H4 dapat diterima apabila  sig. t perkalian (interaksi) antara 

ROA, ERC dengan KA < (0,05) dan beta positif. 

b. H3 dan H4 ditolak apabila  sig. t perkalian (interaksi) antara ROA, ERC 

dengan KA >(0,05) dan beta negatif. 

 

 

 


