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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan, metode pemilihan sampel yang 

digunakan adalah purpose sampling method, yaitu memilih sampel perusahaan 

yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut: 

1. Perusahaan LQ45 secara berturut-turut selama tahun 2011-2014. 

2. Mempublikasikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. 

3. Mengeluarkan dividen secara berturut-turut dari tahun 2011-2014. 

4. Saham perusahaan aktif diperdagangkan. 

5. Memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian 

ini. 

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan 

keuangan, data laporan tahunan, data harga pasar saham, dan indeks LQ45 yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs idx.co.id dengan 

menggunakan teknik observasi tidak langsung yaitu teknik dokumenter data 

sekunder. 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel penelitian, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel 
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yang variasi nilainya tergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel 

independen adalah variabel yang variasi nilainya akan mempengaruhi variabel 

lain. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel 

independen. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

Earning Response Coefficient. Earning response coefficient adalah koefisien 

yang diperoleh dari regresi antara harga saham dan laba akuntansi yang 

diproksikan oleh Cumulative Abnormal Return (CAR) dan Unexpected Earning 

(UE) (Dewi, 2015). Besarnya earning response coefficient diperoleh dengan 

melakukan beberapa tahap perhitungan sebagai berikut: 

1. Menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR) 

Cumulative abnormal return (CAR) adalah proksi dari harga saham atau 

reaksi pasar. 

a) Pendapatan saham yang sebenarnya (actual return): 

     
           

      
 

Dimana: 

Ri,t  : Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i 

pada periode peristiwa ke-t 

Pi,t  : Harga sekarang relatif 

Pi,t-1  : Harga sebelumnya 
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b) Menghitung return pasar harian: 

    
             

       
 

Dimana: 

Rmt  : Return pasar pada waktu ke-t 

IHSGt : Indeks Harga Saham Gabungan hari ke-t 

IHSGt-1 : Indeks Harga Saham Gabungan hari ke t-1 

c) Menghitung abnormal return untuk masing-masing perusahaan: 

ARit = Rit – Rmt 

Dimana: 

ARit : Abnormal return 

Rit :Actual return 

Rmt : Return saham harian 

d) Menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR) untuk masing-masing 

perusahaan: 

                ∑     

 

  
 

Dimana: 

CARit : Cummulative abnormal return perusahaan i pada tahun t 

ARit : Abnormal return perusahaan i pada tahun t 

2. Menghitung Unexpected Earning (UE) 

 Unexpected earning (UE) atau laba kejutan adalah selisih antara laba 

sesungguhnya dengan laba ekspektasian. 
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Dimana: 

UEi.t : Laba non ekspektasian perusahaan i pada periode t 

AEi.t : Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada tahun t 

AEi.t-1 : Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada tahun 

t-1 

Besarnya koefisien respon laba dihitung dengan persamaan regresi atas data 

tiap perusahaan: 

CARit = α0+ α1UEit+ ε 

Dimana: 

CARit : Cummulative Abnormal Return perusahaan i untuk interval tahun 

sebelum t hingga tahun t 

UEit : Laba akuntansi (earnings) setelah pajak perusahaan i pada 

periode t 

α0  : Konstansta 

α1  : ERC 

ε  : Standar error 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

pengungkapan CSR, leverage, dan kebijakan dividen.  

1. Pengungkapan CSR 

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu 

penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan 

(Suwardjono, 2014). Pada penelitian ini, pengungkapan CSR diukur 
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menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang memperoleh penghargaan 

ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Awards) diberi nilai 1 

sedangkan untuk perusahaan yang tidak memperoleh penghargaan ISRA 

diberi nilai 0. 

2. Leverage 

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk mengunakan aktiva atau 

dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk 

memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan 

(Syamsuddin, 2001). Formula untuk mengukur leverage adalah sebagai 

berikut: 

                         
            

                   
 

3. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar 

bagian dari pendapatan perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang 

saham dan akan diinvestasikan kembali (reinvestment) atau ditahan 

(retained) di dalam perusahaan (Ambarwati, 2010:64). Kebijakan dividen 

dalam penelitian ini diukur melalui Dividend Payout Ratio (DPR). 

Formula DPR adalah sebagai berikut: 

    
   

   
 

DPS : Dividend per share 

EPS : Earning per share 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer 

melalui program SPSS. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk memberi penjelasan 

yang memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan 

pembahasannya dengan menjelaskan statistik destriptif variabel utama yang 

diteliti. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah asumsi dasar yang persyaratan statistiknya harus 

dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square 

(OLS). Uji asumsi klasik terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2013). Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-

smirnov test. Data dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas 

signifikan > 5%. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
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2013). Multikolinieritas dapat terjadi jika besaran VIF (Variance Inflation 

Factor) lebih besar dari 10. 

3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Pengujian 

autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson (DW). Menurut 

Ghozali (2013), model regresi dikatakan bebas autokorelasi apabila nilai 

DW berkisar antara dU sampai dengan 4-dU. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dapat 

menggunakan uji glejser. Apabila probabilitas signifikansinya di atas 

tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan suatu variabel 

dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan 

linier. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu: 
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Dimana: 

Y : Earning response coefficient perusahaan i pada periode t 

 0 : Konstanta (koefisien parameter) 

 X1 : Pengungkapan CSR perusahaan i pada periode t 

 X2 : Leverage perusahaan i pada periode t 

 X3 : Kebijakan dividen perusahaan i pada periode t 

Ɛ : Kesalahan acak atau eror 

Alat statistik yang digunakan adalah uji t dengan kriteria penerimaan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas (sig) < α = 0,05, maka hipotesis didukung. 

2. Jika nilai probabilitas (sig) > α = 0,05, maka hipotesis tidak didukung. 

  


