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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tercatat di dalam Indeks 

Kompas 100 periode Agustus 2013-Januari 2014. Indeks Kompas 100 adalah suatu 

indeks saham dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia. Indeks Kompas 100 secara resmi diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 

2007. Proses pemilihan saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini 

memperhatikan faktor-faktor likuiditas, kapitalisasi pasar dan kinerja fundamental 

saham-saham tersebut. Atas dasar inilah Indeks Kompas 100 dipilih untuk digunakan 

sebagai objek penelitian. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah causal study. A 

study in which the researcher wants to delineate the cause of one or more problems is 

called a causal study (Sekaran dan Bougie, 2010). Jadi causal study merupakan 
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metode penelitian di mana seorang peneliti ingin memaparkan penyebab dari satu 

atau lebih masalah. Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah pengaruh 

persistensi laba, struktur modal, risiko sistematik, ukuran perusahaan, kesempatan 

bertumbuh, profitabilitas, kualitas auditor dan timeliness terhadap Earnings Response 

Coefficient.  

 

C. Variabel Penelitian 

A variable is anything that can take on differing or varying value (Sekaran dan 

Bougie, 2010). Jadi suatu variabel adalah segala hal yang dapat dibedakan nilainya. 

Penilitian ini menggunakan dua jenis variabel yakni variabel dependen dan variabel 

independen. Definisi operasional, skala pengukuran, dan pengukuran variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

The dependent variable is the variable of primary interest to the researcher 

(Sekaran dan Bougie, 2010). Jadi variabel dependen merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama dari peneliti. Variabel dependen pada penelitian ini 

diukur dengan menggunakan skala rasio.  

       Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Earnings 

Response Coefficient. Earnings Response Coefficient adalah koefisien respon 
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laba yang mengukur reaksi yang timbul pada harga saham dari pengumuman 

laba abnormal yang dihitung dengan melakukan regresi linier return abnormal 

kumulatif dengan laba. Persamaan atau model yang digunakan untuk mencari 

nilai Earnings Response Coefficient dalam penelitian ini mengacu pada 

Chandrarin (2003) dalam Mulyani et al., (2007) yaitu: 

 

 

Keterangan: 

CARit : Return abnormal kumulatif perusahaan I selama periode  jendela 

UEit : Unexpected Earnings 

εit  : Komponen eror dalam model atas perusahaan I pada periode t 

Pengukuran Earnings Response Coeficient harus melalui beberapa langkah 

yakni:  

1. Mencari laba kejutan atau Unexpected Earnings. Menurut Kalaapur dalam 

Murwaningsari di dalam Susanto (2012) unexpected earnings atau laba 

kejutan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

𝑈𝐸𝑖𝑡 =
𝐸𝑖𝑡 −  𝐸𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
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Keterangan: 

𝑈𝐸𝑖𝑡    : Unexpected Earnings perusahaan I pada periode t 

𝐸𝑖𝑡    : Earnings per share perusahaan I pada periode t 

𝑃𝑖,𝑡−1   : Harga saham perusahaan I pada periode t-1 

   

2. Mencari Cumulative Abnormal Return (CAR). Menurut Mulyani et al., 

(2007), CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan:  

𝐴𝑅𝑖𝑡   : Abnormal return untuk saham I pada hari t 

 

3. Mencari return aktual saham atau return aktual yang sesungguhnya terjadi 

pada periode pengamatan. Pada penelitian ini adalah return pada t-3 sampai 

dengan t+3 dari tanggal penerbitan laporan keuangan perusahaan.  

 

4. Mencari return abnormal. Di dalam penelitian ini return abnormal dihitung 

selama t-3 sampai t+3 dari tanggal penerbitan laporan keuangan. Menurut 

Riyatno, (2007) abnormal return dapat dihitung dengan rumus: 

 

𝐶𝐴𝑅 = 𝐴𝑅𝑖𝑡  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡  
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Keterangan:   

AR : Return abnormal saham I pada periode t 

R : Return aktual saham i pada periode t 

Rm : Return pasar pada hari ke-t   

Pada rumus ini, return pasar diproksikan dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan atau IHSG. Menurut Riyatno, (2007) return pasar dapat dicari 

dengan menggunakan rumus: 

 

  

Keterangan: 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡    : Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1  : Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t-1 

Sedangkan return aktual saham menurut Riyatno, (2007) dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

𝑅𝑖 ,𝑡 =
𝑝𝑖 ,𝑡− 𝑃𝑖 ,𝑡−1

𝑝𝑖 ,𝑡−1
 

𝑅𝑚 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −  𝐼𝐻𝑆𝐺 𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
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Keterangan: 

𝑝𝑖 ,𝑡   : Harga saham I pada hari t 

𝑝𝑖 ,𝑡−1  : Harga saham I pada hari t-1 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Sekaran dan Bougie, (2010) variabel independen merupakan suatu 

variabel yang membantu memberikan penjelasan terhadap variansi yang 

terjadi pada variabel dependen. Variabel independen yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Persistensi laba 

Persistensi laba merupakan kekonsistenan perusahaan dalam menciptakan 

laba. Laba yang lebih konsisten dianggap memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan laba yang tidak berkelanjutan. Persistensi laba diukur dengan 

menggunakan skala rasio. Menurut Chandrarin (2003) di dalam Mulyani et 

al., 2007 persistensi laba dapat dihitung dengan slope regresi perbedaan laba 

tahun ini dengan tahun sebelumnya menggunakan rumus: 

 

 

𝑋𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡−1 +  𝜀𝑖  
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Keterangan: 

𝑋𝑖𝑡  : Laba perusahaan I tahun t 

𝑋𝑖𝑡−1 : Laba perusahaan I tahun t-1 

 

2. Struktur modal 

Struktur modal diproksikan dengan Leverage (LEV). Leverage 

menggambarkan berapa besar asset perusahaan yang didanai oleh utang. 

Struktur modal diukur dengan menggunakan skala rasio. Struktur modal 

dihitung dengan menggunakan pengukuran Dhaliwal et al., (1991) di dalam 

Mulyani et al., (2007). 

 

 

Keterangan: 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡   : Leverage perusahaan I pada tahun t 

𝑇𝑈𝑖𝑡   : Total utang perusahaan I pada tahun t 

𝑇𝐴𝑖𝑡   : Total asset perusahaan I pada tahun t 

 

𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 =  
𝑇𝑈𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑖𝑡
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3.Risiko sistematik 

Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversivikasi. Risiko sistematik diukur dengan menggunakan skala 

rasio. Menurut Hartono (2003) dalam Mulyani et al., (2007) risiko sistematik 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus CAPM: 

 

 

Keterangan: 

𝑅𝑖𝑡   : Return perusahaan I tahun t 

𝑅𝑚𝑡    : Return pasar pada tahun t 

 

4.Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahan diproksikan dengan log natural total asset. Log natural total 

asset digunakan di dalam penelitian ini untuk mengurangi perbedaan 

signifikan antara perusahaan besar dan kecil sehingga data dapat terdistribusi 

dengan normal. Aset merupakan keuntungan masa depan yang mungkin 

terjadi yang dikontrol oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau 

kejadian di masa lalu. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan skala 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑡  𝑅𝑚𝑡 +  𝜀𝑖𝑡  
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rasio. Ukuran perusahaan dinilai dari log natural total asset (Collins dan 

Kothari, 1989 dalam Mulyani et al., 2007) perusahaan yang tercatat pada 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit untuk setiap akhir 

periodenya. Menurut Sari (2012) log natural total asset dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

SIZE : Ukuran perusahaan 

 

5. Kesempatan bertumbuh 

Kesempatan bertumbuh diproksikan dengan Market to Book Ratio (MBR). 

MBR merupakan nilai valuasi saham suatu perusahaan dibagi dengan nilai 

buku asetnya yang menunjukkan biaya untuk mengadakan asset tersebut di 

masa sekarang. Kesempatan bertumbuh diukur dengan menggunakan skala 

rasio. Menurut Ross et al., (2010) kesempatan bertumbuh yang diproksikan 

dengan Market to Book Ratio (MBR) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = log𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 
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Keterangan: 

Market value per share : Harga pasar per lembar saham 

Book Value per share :Nilai buku per lembar saham (total ekuitas 

pemengang saham biasa dibagi dengan jumlah 

lembar saham beredar) 

6. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga 

memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasinya. Profitabilitas diproksikan dengan Return 

On Equity. Profitabilitas diukur dengan menggunakan skala rasio. Rumus 

Return on Equity menurut Ross et al., (2010) adalah: 

 

 

Keterangan: 

Net Income : Laba bersih tahun berjalan 

Total Equity : Total Ekuitas  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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7. Kualitas Auditor 

Kualitas auditor diproksikan dengan reputasi auditor yang menunjukkan 

bahwa makin tinggi kualitas auditor maka reputasinya makin baik. Ukuran 

kualitas auditor yang digunakan di dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

KAP Big Four dan KAP Non Big Four.  Kualitas Auditor diukur dengan 

menggunakan skala nominal. Variabel dummy yang digunakan untuk 

mengukur kualitas auditor adalah 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP 

Non Big Four dan 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four. 

 

8. Timeliness 

Timeliness berarti informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan terutama 

pada setiap pengambilan keputusan bisnis (ekonomis). Timeliness diukur 

dengan menggunakan skala nominal. Variabel dummy yang digunakan untuk 

pengukuran timeliness adalah 0 untuk tepat waktu, dan 1 untuk yang 

mengalami keterlambatan. Penyerahan laporan keuangan yang tepat waktu 

adalah kurang dari atau sama dengan 90 hari dari tanggal laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit dan terlambat apabila lebih dari 90 hari setelah 

tanggal laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.  

 

 

Pengaruh Persistensi..., Isabella Theresia, FB UMN, 2014



67 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder yakni data-data 

yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan data-data pasar yang 

berkaitan dengan perusahaan. Laporan keuangan tahunan perusahaan merupakan 

laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal yang independen. Laporan 

keuangan perusahaan diperoleh dari www.idx.co.id.  

        Data terkait dengan variabel dependen di dalam penelitian ini yakni Earnings 

Response Coefficient diperoleh dari www.duniainvestasi.com, laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit, dan hasil perhitungan model regresi. Data terkait 

dengan variabel independen pertama yakni persistensi laba diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit dan hasil perhitungan model regresi. Data 

terkait variabel independen kedua yakni struktur modal juga diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit. Data terkait variabel independen ketiga 

yakni risiko sistematik yang diproksikan dengan beta saham diperoleh dari 

www.duniainvestasi.com dan hasil perhitungan model regresi.  

        Data terkait dengan variabel independen keempat yakni ukuran perusahaan 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Data terkait dengan 

variabel independen kelima yakni kesempatan bertumbuh diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit dan data pasar yang diambil dari 

www.duniainvestasi.com. Data terkait dengan variabel independen keenam diambil 
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dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Data terkait dengan variabel 

independen ketujuh diambil dari laporan auditor independen yang terdapat di laporan 

keuangan perusahaan yang telah diaudit. Data terkait dengan variabel independen 

kedelapan diambil dari laporan auditor independen yang terdapat di laporan keuangan 

perusahaan yang telah diaudit. 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

The population refers to the entire group of people, events, or things of interest that 

the researcher wishes to investigate (Sekaran dan Bougie, 2010). Jadi populasi 

merupakan kumpulan kelompok orang, kejadian, atau benda yang menjadi bahan 

perhatian peneliti untuk diinvestigasi. A sample is a subset of the population (Sekaran 

dan Bougie, 2010). Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Pemilihan sampel di 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sekaran dan Bougie, 

(2010) purposive sampling adalah suatu cara pengambilan sampel di mana peneliti 

menentukan kriteria-kriteria tertentu di dalam pengambilan sampel. Kriteria-kriteria 

yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:  

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam Indeks Kompas 100 

periode Agustus 2013-Januari 2014. 

2. Tidak bergerak di bidang keuangan dan perbankan. 

3. Telah melakukan Initial Public Offering minimal sejak tahun 2007. 

Pengaruh Persistensi..., Isabella Theresia, FB UMN, 2014



69 
 

4. Tersedia laporan keuangan auditan tahun 2008-2012. 

5. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. 

6. Perusahaan mengalami laba selama 6 tahun berturut-turut (2007-2012). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Terkait dengan kepentingan pengujian permasalahan yang diteliti, penelitian ini 

menggunakan dua jenis teknik analisis yang meliputi analisis statistik dan analisis 

deskriptif. Analisis statistik berhubungan dengan pengolahan dan perhitungan data 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20. Sedangkan analisis deskriptif 

merupakan analisis yang menjelaskan indikasi-indikasi yang terjadi pada variabel-

variabel penelitian dan berpedoman pada hasil analisis statistik.   

1. Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2012), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). 

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dilakukan dengan menguji normalitas data. Menurut Ghozali, 

(2012) screening terhadap normalitas merupakan langkah awal yang harus 
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dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah 

intervensi. Lebih lanjut Ghozali juga menyatakan bahwa jika terdapat 

normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. 

Residual merupakan perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang 

sesungguhnya atau eror akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means 

sama dengan nol.  

       Hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal 

(Ghozali, 2012). Menurut Ghozali, 2012 normalitas suatu variabel umumnya 

dideteksi dengan grafik atau uji statistik sedangkan normalitas nilai residual 

dideteksi dengan metode grafik. Metode uji normalitas yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah analisis grafik.  

       Dasar pengambilan keputusan yang digunakan di dalam analisis grafik 

adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar 

jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas.   

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan melalui 3 jenis pengujian yaitu: 

Pengaruh Persistensi..., Isabella Theresia, FB UMN, 2014



71 
 

a. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali, 2012 uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikoloeritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variation inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya.  

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance≤0,10 atau sama dengan 

nilai VIF≥10 (Ghozali, 2012). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali, 2012 uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan 
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jika berbeda disebut HETEROSKEDASTISITAS. Model regresi yang 

baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Cara menguji keberadaan heteroskedastisitas yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED  di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya) yang telah di-studentized 

(Ghozali, 2012). 

Menurut Ghozali, 2012 dasar analisis yang digunakan pada grafik 

plot ZPRED dan SRESID adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik 

yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

c. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali, 2012 uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam di model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
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(sebelumnya). Jika ada 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. Menurut Santoso (2010) 

autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat tabel Durbin Watson dengan 

kriteria pengambilan keputusan: 

1) Angka Durbin Watson di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2) Angka Durbin Watson di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3) Angka Durbin Watson diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda karena 

variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini berjumlah lebih 

dari satu variabel. Persamaan yang terbentuk: 

 

 

Keterangan: 

a. ERC : Earnings Response Coefficient 

𝑬𝑹𝑪 = 𝜶+  𝜷𝟏𝑷𝑳 +  𝜷𝟐𝑺𝑴 +  𝜷𝟑𝑩𝑬𝑻𝑨+  𝜷𝟒𝑺𝑰𝒁𝑬+ 𝜷𝟓𝑴𝑩𝑹+ 𝜷𝟔𝑹𝑶𝑬

+ 𝜷𝟕𝑲𝑨 + 𝜷𝟖𝑻𝑰𝑴𝑬 +  𝒆 
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b. α   : Konstanta 

c. β1  : Koefisien variabel independen persistensi laba 

d. β2  : Koefisien variabel independen struktur modal yang   

  diproksikan dengan Leverage  

e. β3  : Koefisien variabel independen risiko sistematik 

f. β4  : Koefisien variabel independen ukuran perusahaan yang 

  diproksikan dengan log natural total asset 

g. β5  : Koefisien variabel independen kesempatan bertumbuh yang  

  diproksikan dengan Market to Book Ratio 

h. β6  : Koefisien variabel independen profitabilitas yang diproksikan 

  dengan Return On Equity 

i. β7  : Koefisien variabel independen kualitas auditor 

j. β8  : Koefisien variabel independen timeliness 

k. PL  : Persistensi Laba  

l. SM  : Struktur Modal 

m. BETA : Risiko Sistematik 

n. SIZE : Ukuran Perusahaan 

o. MBR : Kesempatan Bertumbuh 

p. ROE : Profitabilitas 

q. KA  : Kualitas Auditor 

r. TIME : Timeliness  

s. e   : Standard error 

Pengaruh Persistensi..., Isabella Theresia, FB UMN, 2014



75 
 

Analisis linier berganda di dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 jenis 

pengujian yakni: 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali, 2012 koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

Lebih lanjut, Ghozali, 2012 juga menyatakan bahwa kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

depemden. Oleh karena itu, digunakan adjusted R
2 

saat mengevaluasi 

mana model regresi terbaik.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali, 2012 uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Dalam 

penelitianini, kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian statistik F 

dilakukan dengan metode quick look. Bila nilai F lebih besar daripada 4, 

maka Ho data ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara serentak dan siginifkan mempengaruhi variabel dependen diterima 

(Ghozali, 2012). 

c. Uji Signifikan parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali, 2012 uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji statistik t 

dilakukan dengan metode quick look. Bila jumlah degree of freedom (df) 

adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang 

menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai 

absolut). Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen diterima (Ghozali, 2012). 
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