
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang 

bersumber dari laporan keuangan dan atau laporan tahunan perusahaan 

sektor manufaktur yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing 

perusahaan maupun di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Data yang digunakan setiap perusahaan merupakan data laporan keuangan 

tahun 2009 –2013. Data tahun 2011 tidak digunakan karena dijadikan 

sebagai cut-off antara sebelum dan sesudah penerapaan SAK adopsi IFRS.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sekaligus sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel adalah 

perusahaan manufaktur yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian. 

Perusahaan manufaktur tercatat pada periode penelitian (2009—2013) 

secara berurutan masing-masing adalah  139, 136, 138, 138, dan141.
2. Perusahaan tidak  mengalami delisted di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian (2009—2013).
3. Tidak memiliki nilai buku ekuitas dan laba negatif. Penggunaan angka 

negatif menyebabkan hasil analisis akan menjadi bias. 
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4. Menggunakan satuan rupiah.
5. Laporan keuangan tersedia lengkap.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan tersebut, 

diperoleh jumlah sampel seperti tampak dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Data Sampel

No
.

Kriteria Pemilihan
Sampel

Tahun 

2009 2010 2012 2013

1.
Perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI 

139 136 138 141

2.

Perusahaan yang 
laporan keuangannya
disajikan dalam 
Dollar AS

(6) (10) (2) (2)

3.
Perusahaan dengan 
ekuitas dan atau laba
negatif

(29) (25) (26) (32)

4. Perusahaan delisting (5) (0) (0) (2)

5.
Perusahaan yang 
datanya tidak 
lengkap

(5) (6) (3) (6)

Total perusahaan yang 
menjadi sampel 
penelitian

94 95 107 99
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3.3 Operasional Variabel
1. Relevansi Nilai Relatif  Nilai Buku Ekuitas dan Laba 

Model untuk mengukur relevansi relatif yang dikembangkan Hung 

(2004) adalah sebagai berikut:

MCit = a0 + a1BVEit + a2NIit + eit (1)

Keterangan:
MCit = Nilai Kapitalisasi Pasar perusahaan i pada akhir tahun t 
a1BVEit = Nilai Buku Ekuitas perusahaan i pada akhir tahun t

a2NI it = Laba Bersih perusahaan i pada akhir tahun t

Model di atas untuk menjelaskan  relevansi nilai yang mencerminkan nilai 

kapitalisasi pasar perusahaan merupakan gambaran dari nilai buku ekuitas 

dan laba bersih perusahaan. Nilai kapitalisasi pasar adalah jumlah dari 

saham beredar dikalikan dengan harga saham (close) pada akhir tahun.

Untuk mengukur relevansi secara individual pada variabel diatas maka 

digunakan persamaan berikut: 

MCit = b0 + b1BVEit + eit (2)

Keterangan:
MCit = Nilai Kapitalisasi Pasar perusahaan i pada akhir tahun t 
b1BVEit = Nilai Buku Ekuitas perusahaan i pada akhir tahun t

MCit = c0 + c1NIit + eit (3)

Keterangan:
MCit = Nilai Kapitalisasi Pasar perusahaan i pada akhir tahun t 
C1NI it = Laba Bersih perusahaan i pada akhir tahun t

Sedangkan untuk mengukur nilai setiap lembar saham yaitu dengan 

membagi setiap variabel di atas dengan jumlah saham yang beredar.  
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Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

Pit = a0 + a1BVEPSit + a2NIPSit + eit (4)

Keterangan:
Pit = Harga Saham perusahaan i pada akhir tahun t 
a1BVEPSit = Nilai Buku Ekuitas per saham perusahaan i pada akhir tahun t

a2NIPS it = Laba Bersih per saham perusahaan i pada akhir tahun t

Pit = b0 + b1BVEPSit + eit (5)

Keterangan:
Pit = Harga Saham perusahaan i pada akhir tahun t 
b1BVEPSit = Nilai Buku Ekuitas per saham perusahaan i pada akhir tahun t

Pit = c0 + c1NIPSit + eit (6)

Keterangan:
Pit = Harga Saham perusahaan i pada akhir tahun t 
C1NIPS it = Laba Bersih per saham perusahaan i pada akhir tahun t

2. Relevansi Incremental Nilai Buku Ekuitas dan Laba 

Pengukuran relevansi incremental  dilakukan dengan cara mengurangkan 

R2 total (simultan) dengan R2 (BVE,individual) dan atau adj R2 (NI). 

3.4 Pengujian Asumsi
3.4.1. Normalitas
Untuk menguji normalitas dari residual hasil regresi, dapat digunakan 2 

cara, yaitu: histogram residual dan uji Jarque-Bera. Suatu residual 

dikatakan memiliki distribusi normal apabila histogram residual bentuknya 

menyerupai lonceng seperti distribusi t, maka residual tersebut dapat 

dikatakan berdistribusi normal (Widarjono: 2009). 

Jika nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque Bera (JB) besar atau dengan 

kata lain jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan, maka kita menerima 

 



23

hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik 

JB mendekati nol. Sebaliknya kita menolak hipotesis jika nilai probabilitas 

ρ dari statistik JB kecil atau signifikan, bahwa residual mempunyai 

distribusi normal karena nilai statistik JB tidak sama dengan nol.
3.4.2. Multikolinearitas

Pelanggaran asumsi berikutnya disebut multikolinearitas, yaitu suatu 

keadaan yang menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel 

independen di dalam regresi berganda. Hubungan linear antara variabel 

independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna 

(perfect) dan hubungan yang kurang sempurna (imperfect) (Widarjono, 

2009).   

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah multikolinearitas ini 

adalah dengan menggunakan nilai koefisien korelasi yang tersedia 

pada software Eviews. 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), jika VIF > 5, maka terjadi 

multikolinearitas. Artinya, jika VIF = 5, maka R j
2
=0,8 . Jadi korelasi 

yang diperkenankan antar variabel bebasnya hanya sampai 0,8. 

Apabila nilai VIF sudah lebih dari 5, maka korelasi antar variabel 

bebasnya sudah lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan telah 

terjadi multikolinearitas.

Berbeda  dengan  pelanggaran  asumsi  yang  lainnya,  menurut  Widarjono

(2009),  meskipun  ada  masalah  multikolinearitas  tetapi  tetap  dapat
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menghasilkan  estimator  yang  BLUE  (Best  Linear  Unbiased  Estimator).

Karena  untuk  menghasilkan  estimator  yang  BLUE  tidak  memerlukan

asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen.

3.4.3. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota observasi satu 

dengan observasi yang berbeda waktunya. Pada analisis regresi, autokorelasi 

merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan 

yang lain (Widarjono, 2009). Masalah autookorelasi dapat dideteksi dengan 

metode Durbin-Watson (DW), dan atauBreusch-Godfrey (Lagrange 

Multiplier, LM). Masing-masing dapat disembuhkan dengan fasilitas yangada

pada software. 

3.4.4. Heteroskedastisitas

Apabila terdapat keadaan ketika variabel gangguan memiliki varian yang 

tidak konstan disebut sebagai Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas 

menyebabkan estimator β1 topi tidak lagi mempunyai varian yang minimum 

jika kita menggunakan metode OLS. Konsekuensi heteroskedastisitas 

menurut Widarjono (2009), adalah sebagai berikut:

1. Jika varian tidak minimum maka menyebabkan perhitungan standard 

error metode OLS tidak lagi bias dipercaya kebenarannya.
2. Akibat nomor 1 tersebut maka interval estimasi maupun uji hipotesis 

yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya 

untuk evaluasi hasil regresi.
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3.5 Alat Analisis
3.4.1 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yag diuji sebagai berikut:

H1 : Terdapat peningkatan pada relevansi nilai buku ekuitas dan laba 

secara bersamaan (simultaneuously) sesudah diterapkan secara 

penuh SAK adopsi IFRS.

H2 : Terdapat peningkatan yang signifikan pada relevansi nilai buku dan

laba secara individual sesudah diterapkan secara penuh SAK 

adopsi IFRS.

Penarikan simpulannya berdasarkan perbandingan adjusted R2 (diperoleh 

dari hasil regresi dengan Eviews) antara periode sebelum dengan periode 

setelah penerapan penuh IFRS. Apabila adjusted R2 periode sebelum < 

adjusted R2 periode sesudah penerapan, maka simpulannya adalah terjadi 

kenaikan relevansi nilai laporan keuangan.  Sebaliknya jika nilai    

adjusted R2 periode sebelum > adjusted R2 periode sesudah penerapan, 

maka simpulannya adalah terjadi penurunan  relevansi nilai laporan 

keuangan setelah adopsi.  

 


