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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi merupakan total dari objek atau subjek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan 

mengambil suatu kesimpulannya (Sujarwen, 2014). Penelitian ini 

menggunakan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. 

Apabila populasi dinilai terlalu besar, peneliti akan mengambil sampel dari 

populasi (Sujarwen, 2014). Pada penelitian ini akan menggunakan metode 

purposive sampling dengan menetapkan kriteria tertentu untuk dijadikan 

sebagai sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini menggunakan 

perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2015-2019.  

Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan karena 

perbankan terekspos transaksi besar atas instrumen keuangan  dan instrumen 

keuangan tersebut dilaporkan sebagai nilai wajar pada neraca (Mauro et al., 

2017).  
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Kriteria perusahaan perbankan yang akan digunakan sebagai sampel 

penelitian yaitu:  

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019 

2. Memiliki laporan tahunan yang mampu diakses selama tahun 2015-

2019 

3. Perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi berbasis nilai wajar 

4. Perusahaan tidak memiliki laba bersih dan pendapatan komprehensif 

yang negatif (rugi) untuk perhitungan rasio nilai wajar, karena data laba 

dan pendapatan komprehensif dibutuhkan sebagai denominator 

(penyebut), sehingga apabila angka penyebutnya negatif dapat 

menyebabkan bias pada data dan analisis hasil  

5. Memiliki data laba perusahaan  t-2 untuk mengukur persitensi laba 

 

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian 

NO KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1. Perusahaan perbankan di 

BEI 

40 42 42 43 43 210 

2. Data laporan keuangan 

yang tidak dapat diakses 

0 0 0 0 0 0 
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3. Perusahaan yang tidak 

menggunakan sistem 

akuntansi nilai wajar 

(9) 

 

(10) 

 

(10) 

 

 

(10) (10) (49) 

4. Perusahaan memiliki 

laba bersih dan 

pendapatan 

komprehensif yang 

negatif (rugi) 

(2) (3) (2) (4) (5) (16) 

5. Tidak menyediakan data 

laba perusahaan untuk t-

2 

0 0 0 0 0 0 

Total sampel : 29 

 

29 30 29 28 145 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data merupakan subjek sumber data penelitian diperoleh. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui catatan, buku berupa laporan keuangan perusahaan, 

artikel sebagai pedoman teori yang akan digunakan (Sujarwen, 2014). Data 

sekunder yang dipakai yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan 

perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-

2019. Teknik pengumpulan data adalah cara yang akan dilakukan untuk 
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mengungkap suatu informasi. (Sujarwen, 2014). Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan data arsip sekunder yaitu berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan perbankan.  

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Persistensi Laba  

Persistensi laba merupakan pendapatan yang diakui saat ini dan 

dipertahankan di masa yang akan mendatang (Francis et al 2004) 

dalam Mauro et al., (2017). Persistensi laba dihitung sebagai 

koefisien regresi dari laba tahun ini dan laba 2 tahun sebelumnya, 

untuk itu peneliti memerlukan data mengenai perolehan laba 

selama tiga tahun berturut-turut dengan persamaan autoregressive 

sebagai berikut:  

Xj,t = ᶲ0,j +ᶲ1,jXj,t-2+ᶲ1,jXj,t-1 + Vj,t 

Keterangan :  

Xj,t     = Laba perusahaan  

Xj,t-1     = Laba perusahaan tahun sebelumnya  

ᶲ0,j  dan ᶲ1,j    = Koefisien yang merupakan persistensi laba  

Pengukuran persistensi laba dilakukan dengan cara melihat 

nilai koefisien yang muncul dari persamaan autoregressive. 

Semakin tinggi koefisien yang dihasilkan yaitu mendekati 1 (ᶲ1,j) 

maka menunjukkan persistensi laba, dan semakin kecil koefisien 

yang dihasilkan yaitu mendekati 0 (ᶲ0,j) maka kualitas laba semakin 
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rendah / pendapatan sementara dinilai semakin tinggi, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan dari persistensi yaitu:  

PERS = ᶲ1,j 

3.3.2 Nilai wajar 

Mauro et al., (2017) menjelaskan bahwa nilai wajar diukur 

dengan menggunakan laba / rugi bersih yang diperoleh dari nilai 

wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui 

komprehensif lain (FVOCI). Pada penelitian ini menggunakan 

dua pengukuran dari pendapatan yang berbeda yaitu nilai wajar 

melalui laba rugi dan nilai wajar melalui komprehensif lain.  

Francis et al. (2004) menunjukkan bahwa besaran FVTPL 

dibentuk sebagai rasio FVTPL dan laba bersih (NI), sehingga 

dirumuskan : 

extent of FVTPLj,t = 
𝐹𝑉𝑇𝑃𝐿𝑗,𝑡

𝑁𝐼𝑗,𝑡
 

Besaran FVOCI dihitung sebagai rasio FVOCI dan pendapatan 

komprehensif (CI) sebagai penjumlahan dari laba bersih (NI) dan 

pendapatan komprehensif lain (OCI)  (Francis et al. 2004), 

sehingga dirumuskan :  

extent of FVOCILj,t = 
𝐹𝑉𝑂𝐶𝐼𝑗,𝑡

𝐶𝐼𝑗,𝑡
 

 Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk 

mengurangi adanya pengaruh faktor lain antara variabel 



39 
 
 

independen dan variabel dependen. Variabel kontrol dianggap 

konstan untuk meningkatkan akurasi hubungan dari nilai wajar 

terhadap persistensi laba karena menurut Sinaga, (2014) 

menjelaskan bahwa variabel kontrol berfungsi untuk 

mengeliminasi variabel lain yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen.  Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah SIZE dan CAR. Ukuran perusahaan (ZISE) berkaitan 

dengan jumlah arus kas dan akrual, dimana arus kas berkaitan 

dengan kualitas laba perusahaan. SIZE dihitung melalui logaritma 

dari total aset. CAR merupakan rasio kecukupan modal. CAR 

digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan perbankan 

mampu menyediakan dana untuk mengatasi risiko kerugian. 

Semakin tinggi kecukupan modal dari perusahaan perbankan 

tersebut, menunjukkan kualitas laba yang baik. Besaran CAR 

dapat diukur melalui rasio modal bank terhadap aktiva tertimbang 

menurut risiko.  

3.4. Metode Analisis Data  

3.4.1. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian memenuhi hakikat naturalistik. 

Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, 
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apabila p-value > 0,05, maka data residual dikatakan terdistribusi 

secara normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikorelasi digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan linear dari variabel independen dalam model regresi. 

Uji multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Apabila  nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10, maka dikatakan bahwa terdapat 

multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi, sedangkan model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas.  

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya 

korelasi antar pengamatan yang berhubungan dengan periode 

waktu untuk data time series dan cross section. Uji autokorelasi 

ini menggunakan Durbin-Watson (DW test). Apabila berada di 

antara DU (1,7) dan 4-DU (2,2), maka dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi.  

4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

adanya ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan. 

Uji statistik untuk uji heteroskedastisitas ini adalah dengan 
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meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen 

dimana variabel dependennya merupakan nilai absolut dari 

unstandardized residual. Data pada penelitian ini dikatakan lolos 

uji heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi dari variabel 

independen > 0,05.  

3.4.2. Uji F (Uji Model Fit) 

Uji F digunakan untuk mengetahui fit atau tidaknya model 

regresi. Apabila dibawah 0,05, maka artinya model fit dan apabila 

signifikansi F berada di atas 0,05, maka artinya model tidak fit.  

3.4.3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk 

mengetahui besar persentase pengaruh dari variabel X terhadap Y. 

3.4.4. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan sebagai gambaran tingkat pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian 

ini menggunakan model regresi OLS ( Ordinary Least Square). 

Model ini digunakan untuk mengurangi adanya perubahan dan 

bias. Model persamaan regresi berganda  pada penelitian ini adalah: 

PLj.t = δ0 + α1extent of (FVTPL)j.t +α2extent of (FVOCI)j.t+α3SIZEj.t 

+α4CARj.t +ℇj.t 

Keterangan = 
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PLj.t    = Persistensi laba  

δ0    = Konstanta 

α 1-4   = Koefisien variabel independen dan 

variabel kontrol 

extent of (FVTPL)j.t = Nilai wajar melalui laba / rugi  

extent of (FVOCI)j.t       = Nilai wajar melalui pendapatan 

komprehensif lain  

SIZEj.t   = Ukuran perusahaan 

CARj.t   = Capital Adequacy Ratio 

ℇj.t   = Standar error  

3.4.5. Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah:  

H1 diterima apabila sig./2 ≤ α positif  

H1 ditolak apabila sig./2 > α negatif 
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