
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010-2012. Metode pemilihan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling methode yaitu pemilihan sampel dari 

populasi dengan tujuan tertentu, agar sampel yang dipilih dapat mewakili 

keseluruhan populasi, dimana sampel tersebut harus memiliki kriteria tertentu. 

Kriteria yang digunakan dapat berupa pertimbangan dan kuota tertentu (Jogiyanto, 

2004). 

Adapun dalam penelitian ini kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan  yang yang terdaftar pada Indonesia Sustainability Reporting 

Award selama tahun 2010-2012 

2. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2010-2012. 

3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan laporan 

keberlanjutan (stand alone sustainability report) selama tahun 2010-2012. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan  yang yang terdaftar pada Indonesia 

Sustainability Reporting Award selama tahun 2010-2012 43 

Dikurangi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2010-2012. 
12 

Dikurangi perusahaan yang tidak menyajikan annual report 

dan sustainability report periode 2010-2012 
14 

Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan 

sebagai sampel 
17 

Dikali jumlah tahun pengamatan 3 

Total Sampel 51 

Sumber: data olahan 

 

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah perusahaan yang memenuhi 

persyaratan sebagai sampel selama tahun 2010-2012 adalah sebanyak 51. 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

laporan keberlanjutan, dimana pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut 

diproyeksikan berdasarkan Sustainability Disclosure Index (SDI). Sustainability 

Disclosure Index (SDI) yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

Global Reporting Initiative (GRI) G3 indikator. 

 Penelitan ini menggunakan metode unweight indeks dalam menghitung indeks 

pengungkapan laporan keberlanjutan, hal ini dilakukan untuk mempertahankan 

hasil yang obyektif dan konsisten di seluruh sampel. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Fathi, 2013) pada perusahaan di Tunisia, berdasarkan deskripsi 

statistik penelitian tersebut memperlihatkan bahwa weight atau unweight index 
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menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda bahkan sama, begitu halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Coombs dan Tayib, 1998) dan  (Firth, 1979). 

Selain itu dalam konteks praktik pengungkapan untuk kasus negara berkembang 

akan lebih cocok jika menggunakan unweight index hal itu mengingat rendahnya 

kualitas dan kuntitas pengungkapan informasi (Nurhayati et al., 2006) dan 

kesenjangan sosial, ekonomi, serta kondisi politik jika dibandingkan dengan 

negara maju (Cahaya et al., 2008), sehingga dalam penelitian ini saya 

menggunakan unweight index. 

Prosedur dikotomi digunakan untuk mengukur nilai dari total pengungkapan 

untuk setiap sampel perusahaan, dimana untuk setiap perusahaan yang melakukan 

pengungkapan diberi nilai 1 dan untuk perusahaan yang tidak melakukan 

pengungkapan diberi nilai 0. Sutainability Disclosure Index diukur berdasarkan 

G3 indikator GRI yang berjumlah 79 indikator pengungkapan untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

Skor SDI untuk masing-masing sampel kemudian dihitung dengan 

membandingkan skor Total Sustainability Disclosure (TSD) dengan skor 

Maximum Sustainability Disclosure (MSD). 

Total Sustainability Disclosure (TSD) untuk setiap sampel diukur sebagai berikut 

(Cooke, 1989 dalam Frendy dan Kusuma, 2011). 

 

dimana :  

 = 1 jika atribut pengungkapan SDI diungkapkan 

 = 0 jika atribut pengungkapan SDI tidak diungkapkan 
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Pengungkapan laporan keberlanjutan maksimum atau Maximum Sustainability 

Disclosure (MSD) untuk setiap perusahaan diukur dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

dimana: 

di = pengungkapan komponen SDI yang diharapkan 

n =  jumlah maksimum pengungkapan SDI yang perusahaan harapkan untuk 

diungkapkan, dimana dalam praktiknya dapat dilihat pada laporan keberlanjutan 

masing-masing perusahaan. 

Sustainability Disclosure Index (SDI) yang mengukur tingkat relatif  

pengungkapan untuk setiap sampel diperoleh sebagai berikut (Cooke, 1989 dalam 

Frendy dan Kusuma, 2011): 

 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel Independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain, variabel independen dalam penelitian ini adalah 

atribut corporate governance yang terdiri dari struktur komisaris independen, 

struktur kepemilikan saham mayoritas, ukuran komite audit, dan struktur 

kepemilikan saham asing. 

3.2.2.1 Struktur Komisaris Independen   

Strukur komisaris independen dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proporsi 

komisaris independen (non-eksekutif) dari total komisaris (Nurhayati et al., 2006). 

Direksi yang lebih independen kepada manajemen lebih cenderung untuk 
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mengungkapkan informasi keberlanjutan. Akibatnya, persentase yang lebih tinggi 

oleh dewan independen dalam total dewan tersebut bisa dibilang menghasilkan 

komunikasi yang lebih besar (Haniffa dan Cooke 2005 dalam Faisal et al, 2012).  

3.2.2.2 Struktur Kepemilikan Saham Mayoritas 

Struktur kepemilikan saham mayoritas didefinisikan sebagai persentase saham 

biasa yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, hal ini digunakan untuk 

mengukur kekuatan pemegang saham mayoritas di dalam struktur ekuitas 

perusahaan (Nurhayati et al., 2006). Manajemen perusahaan di mana ekuitas 

pemegang saham dimiliki oleh pemilik yang beragam dan lebih tersebar luas akan 

memiliki insentif yang lebih besar untuk secara sukarela mengungkapkan 

informasi (McKinnon dan Dalimunthe, 1993). 

3.2.2.3 Ukuran Komite Audit 

Peran dan tanggung jawab komite Audit, seperti tertuang dalam piagam komite 

audit adalah untuk memberikan pendapat dan dukungan kepada dewan komisaris 

dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk penelaahan dan klarifikasi atas 

informasi keuangan, seleksi, penunjukan, pengawasan pekerjaan auditor 

independen, evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi internal audit, efektivitas  

pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko. 

Ukuran komite audit dalam penelitian ini diproyeksikan dengan jumlah anggota 

komite audit dalam perusahaan. 

3.2.2.4 Struktur Kepemilikan Saham Asing 

Struktur kepemilikan saham asing diproyeksikan dengan persentase kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh investor asing, baik perorangan maupun lembaga. 
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3.2.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak 

diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil 

perhitungan bias. Variabel kontrol adalah variabel untuk melengkapi atau 

mengontrol hubungan kausalnya agar lebih baik untuk mendapatkan model 

empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, leverage, dan keberadaan kegiatan internasional. 

3.2.3.1 Profitabilitas 

Profitabilitas  merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur 

dengan menggunakan Return on Assets (ROA), karena ROA menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengukur tingkat 

efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan harta yang dimilikinya. ROA diukur dengan 

membandingkan antara laba bersih sesudah pajak dengan total asset. 

3.2.3.2 Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung 

pada kreditur dalam membiayai asetnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar dalam membiayai 

asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah berarti 

lebih banyak menggunakan modal sendiri dalam membiayai asetnya. Tingkat 

leverage suatu perusahaan menggambarkan risiko keuangan yang dihadapi 

perusahaan tersebut (Rismanda, 2003). Dalam penelitian ini leverage diukur 
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melalui Debt to Equity Ratio (DER) yaitu dengan membandingkan antara total 

liability dengan total equity. 

3.2.3.3 Keberadaan Kegiatan Internasional 

Ekspansi operasi bisnis ke pasar internasional tentunya akan meningkatkan 

ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentunya akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan permintaan akan informasi yang secara tidak 

langsung membuat perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak 

(Meek et  al., 1995). Dalam penelitian ini keberadaan kegiatan operasi 

internasional dilihat berdasarkan keberadaan operasi penjualan ke luar negeri atau 

keberadaan cabang perusahaan di luar negeri, dimana perusahaan yang terdapat 

operasi penjualan ke luar negeri atau memiliki cabang di luar negeri diberi nilai 

satu, sedangkan yang tidak diberi nilai nol. 

Tabel 3.2 

Rangkuman Perhitungan Variabel Independen dan Variabel Kontrol 

No Variabel Independen Metode Perhitungan Ukuran 

1. 
Struktur Komisaris 
Independen (KOM) 

Hasil bagi antara komisaris independen 
terhadap total dewan komisaris  

Ratio 

2. 
Struktur Kepemilikan 
Saham Mayoritas (MAY) 

Persentase saham biasa yang dimiliki oleh 
pemegang saham mayoritas 

Ratio 

3. Ukuran Komite Audit 
(AUDIT)  

Jumlah Komite audit yang terdapat 
didalam suatu perusahaan 

Ratio 

4. 
Struktur Kepemilikan 
Saham Asing (FRG) 

Persentase saham biasa yang dimiliki oleh 
pemegang saham asing 

Ratio 

5. Profitabilitas (ROA) 
Ruturn on Assets 

Ratio 
(Laba Sesudah Pajak/Total Aset) 

6. Leverage (DER) 
Debt to Equity Ratio 

Ratio 
(Total Hutang/Total Ekuitas) 

7. 
Keberadaan Kegiatan 
Internasional (INT) 

0 = Tidak ada penjualan internasional, 
anak perusahaan, atau cabang di luar 
negeri. Dummy 

1 = Ada penjualan internasional, anak 
perusahaan, atau cabang di luar negeri. 

Sumber: Data Olahan 
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai dengan 

perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data tersebut. 

Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewnes 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis, 

sehingga terlebih dulu harus lolos uji asumsi klasik agar syarat asumsi dalam 

regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang diperlukan ialah uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

3.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel  

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2011). 

Normal atau tidaknya distribusi residual, salah satunya dapat dilakukan dengan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis : 

Ho: Data residual terdistribusi normal 

Ha: Data residual tidak terdistribusi normal 
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Jika  angka  probabilitas  <α = 5%  berarti  Ho ditolak, berarti data tidak 

terdistribusi secara  normal. Sebaliknya bila angka probabilitas >α = 5%, maka Ho 

diterima dan data residual terdistribusi secara normal. 

3.3.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi 

antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerari, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar  

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). 

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan melihat dari 

1. Nilai tolerance dan lawannya. 

2. Variance Inflation Factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan variabel manakah  yang dijelaskan variabel 

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi  (karena VIF = 1/tolerance). Nilai 

cutoff  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,1  atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali,  2011). Jadi dapat 

disimpulkan, suatu model regresi dikatakan tidak ada multikolinearitas apabila 

memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 
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3.3.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (periode  sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul, karena observasi yang  

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul 

karena adanya residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi  lainnya.  Hal  ini sering ditemukan pada data time series, karena 

ganggguan pada individu atau  kelompok cenderung mempengaruhi gangguan 

pada individu atau kelompok pada periode berikutnya (Ghozali, 2011). 

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan Run Test. Run Test 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika 

antar residual tidak  terdapat  hubungan  korelasi,  maka  dapat  dikatakan  bahwa 

residual acak atau random (Ghozali, 2011). Suatu model dinyatakan bebas 

autokorelasi dalam uji Run Test apabila tingkat signifikansi residual yang diuji 

berada  di atas tingkat probabilitas 5%. 

3.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di 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  homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 
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Salah satu cara untuk mengetahuinya dapat dilakukan melalui Uji Glejser. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual pada variabel  

independen. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel  

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan  

tidak terjadi heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansinya diatas 5% 

pada tingkat probabilitas yang digunakan α = 5% (Ghozali, 2011). 

3.3.3 Pengujian Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode regresis linier 

berganda, sebelum menguji hipotesis akan dilakukan uji Goodness of Fit yang 

terdiri dari uji koefisien determinasi dan uji ANOVA. 

3.3.3.1       Uji Goodness of Fit 

3.3.3.1.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien deternasi (R
2
)  digunakan untuk mengukur seberapa jauh  kemampuan  

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai kemampuan variabel-

variabel  independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

R
2  

yang mendekati satu berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen  

memberikan hampir semua informasi yang  dibutuhkan  untuk memprediksi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

3.3.3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F atau ANOVA) 

Uji statistik F atau uji Analysis of Variance (ANOVA) merupakan metode untuk 

menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala mentrik) dengan satu atau 

lebih variabel independen (skala non metrik atau kategorikal dengan kategori 

lebih dari dua). ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan 

pengaruh interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel 
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dependen metrik. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen 

terhadap variabel dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh 

bersama dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011). Pengujian ini dilakukan untuk uji model. Apabila nilai F signifikan pada 

tingkat probabilitas 5%, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

3.3.3.2       Uji Hipotesis 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau  

independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,  

2011).  Pengujian  ini  dilakukan untuk  menguji variabel independen secara  

parsial dengan tingkat  probabilitas 5%. Apabila tingkat probabilitas lebih kecil 

dari 5% maka hipotesis diterima. Pada Uji t dapat dilihat pula nilai koefisien atau 

beta yang menunjukkan seberapa besar masing-masing variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen, serta pengaruh positif atau negatif berdasarkan 

tanda positif atau negatif pada koefisien. 
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3.4 Model Penelitian 

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen (struktur komisaris independen, struktur kepemilikan saham 

mayoritas, ukuran komite audit, dan struktur kepemilikan saham asing) dan 

variabel kontrol (profitabilitas, leverage, dan keberadaan kegiatan internasional) 

terhadap variabel dependen (Sustainability Disclosure Index) dengan persamaan : 

 

dimana : 

SDI   : Sustainabilty Disclosure Index 

KOM   : Struktur Komisaris Independen 

MAY   : Struktur Kepemilikan Saham Mayoritas 

AUDIT  : Ukuran Komite Audit 

FRG   : Struktur Kepemilikan Saham Asing 

ROA   : Profitabilitas 

DER   : Leverage 

INT   : Keberadaan Kegiatan Internasional 

e   : residual error 

       : konstanta 

       : koefisien regresi 

 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Pengambilan 

keputusan hipotesis diterima atau ditolak sebagai berikut: 

 Jika t hitung ≥ t tabel atau nilai sig. ≤ 0,05 maka hipotesis diterima. 

 Jika t hitung < t tabel atau nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 Nilai koefisien beta (B) harus searah dengan hipotesis yang diajukan. 


