
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Sampel Dan Data Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data yang diperoleh dari 

www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sistem 

non random sampling (nonprobability sampling) yaitu menggunakan purposive 

sampling.  

 

Purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel atau 

pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive sampling terdiri dari 

dua alternatif diantaranya judgement sampling dan quota sampling. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan judgement sampling dikarenakan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria berikut: 
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Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian 

 

No. Kriteria Sampel 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan 

tahunan lengkap per desember selama periode pengamatan   

 

Mengadopsi IFRS sejak tahun 2012 

 

Konsisten membuat laporan keuangan 

mulai tahun 2010-2013 dan tidak pernah didelisting selama periode 

pengamatan 

Sumber: Data yang diolah 

 

 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Metode ini merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan 

Supomo, 1999:131). Purposive sampling terdiri dari dua alternatif diantaranya 

judgement sampling dan kuota sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

judgement sampling dikarenakan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

harus memenuhi beberapa kriteria berikut: 

1. Mengadopsi IFRS tahun 2012 

2.  Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan lengkap per 31 

Desember selama periode pengamatan. 

3. Perusahaan Manufaktur  yang tidak pernah didelisting selama periode pengamatan. 

 

Sampel yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan 

manufaktur karena dari total 43 perusahaan manufaktur hingga Desember tahun 2013 

hanya 30 manufaktur yang memenuhi ketiga kriteria di atas dan dapat dilihat pada Tabel  
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Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Manufaktur yang Menjadi Sampel Penelitian 

 

 

No Nama Perusahaan 

 

Kode 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

PT Akasha Wira International Tbk 

PT Polychem Indonesia Tbk 

PT Alam Karya Unggul Tbk 

PT Alakasa Industrindo Tbk 

PT Asiaplast Industries Tbk 

PT Indofarma Tbk 

PT Indal Aluminium Industry Tbk 

PT Intanwijaya Internasional Tbk 

PT Indo Rama Synthetics Tbk 

PT Jembo Cabvle Company Tbk 

PT Jaya Parl Steel Tbk 

PT KMI Wire and Cable Tbk 

PT Kedaung Indah Can Tbk 

PT Multi Prima Sejahtera Tbk 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

PT Mulia Industrindo Tbk 

PT Nipress Tbk 

PT Pelangi Indah Conindo Tbk 

PT Asia Pacific Fibers Tbk 

PT Prima Aloy Steel Universal Tbk 

PT Prassidha Aneka Niaga Tbk 

PT Pyridam Farma Tbk 

PT Roda Vovatex Tbk 

PT Sucaco Tbk 

PT Sienad Produce Tbk 

PT Sekar Laut Tbk 

PT Mandom Indonesia Tbk 

PT Kabelindo Murni Tbk 

PT ICTSI Jasa Prima Tbk 

PT Multistrada Arah Sarana Tbk 

 

ADES 

ADMG 

AKKU 

ALKA 

APLI 

INAF 

INAI 

INCI 

INDR 

JECC 

JPRS 

KBLI 

KICI 

LPIN 

MLBI 

MLIA 

NIPS 

PICO 

POLY 

PRAS 

PSDN 

PYFA 

RDTX 

SCCO 

SIPD 

SKLT 

TCID 

KBLM 

KARW 

MASA 

 

3.2  Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen 

(bebas) yakni tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, dan 
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variabel dependen (terikat), yakni tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Adapun definisi operasional dari variabel tersebut: 

 

3.2.1 Variabel Dependen (Y) 

Menurut Sugiyono (2007) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (terikat) dalam 

penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa jenis, seperti yang akan dijelaskan 

dibawah ini: 

 

3.2.1.1 Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Tahunan 

Variabel dependen dengan notasi Y, yaitu tingkat keluasan pengungkapan wajib 

(Mandatory Disclosure) laporan tahunan yang dihitung dengan menggunakan indeks 

wallace (Irawan, 2010), yaitu digunakan untuk membandingkan antara jumlah item 

yang diungkapkan dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan, ditunjukkan 

dengan pemberian skor atau pengungkapan item-item yang ada di laporan tahunan dan 

menyusun data sheet.  

 

Indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan sampel dapat diperoleh dengan cara 

memberi skor pada item pengungkapan, yaitu skor (1) jika diungkapkan dan (0) jika 

tidak diungkapkan. Dalam keputusan ketua BAPEPAM-LK No. kep-341/BL/2012, item 

pengungkapan wajib yang harus diungkapkan sebanyak 207 butir, dan dalam 

BAPEPAM-LK No. kep-134/BL/2006 item yang harus diungkapkan sebanyak 131 

butir. 
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                                                                         n  

Rumus untuk menghitung pengungkapan =       

                                                                         k 

                                             

        

                n               : Jumlah butir yang diungkapkan oleh perusahaan 

 

                k               : Jumlah seluruh pengungkapan yang seharusnya dipenuhi  

 

 

Tabel 3.2.1.1 Kriteria Indeks Wallace 

No Rentang Persentase Kriteria Tingkat Pengungkapan 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

≥ 75% - < 100%  

≥ 50% - < 75% 

≥  25% - < 50% 

>  25% 

Sangat Luas 

Luas 

Cukup Luas 

Kurang Luas 

Sumber: Irawan (2010:61) 

Dalam principle based dibutuhkan pengungkapan yang luas dibandingkan dengan 

standar sebelumnya, dengan melakukan pengungkapan perusahaan akan merasa bahwa 

keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi. Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian 

ini, perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi lebih luas cenderung lebih 

banyak menarik perhatian investor karena para investor merasa lebih banyak 

mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut dan dapat memprediksi risiko-

risiko yang ada dalam perusahaan tersebut. 

 

3.2.2. Variabel Independen (X) 

 

 

Variabel  bebas (independen) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. yang dinyatakan dalam notasi X yaitu PSAK berbasis IFRS dengan 

menggunakan indikator penilaian yang penting mempengaruhi pengungkapan laporan 

tahunan yang dinilai dengan menggunakan uji beda rata-rata dua sampel saling bebas 

(independen samples t-test). 
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3.3. Metode Analisis Data   

Untuk  mengumpulkan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan data sekunder, pengambilan data secara sekunder yaitu mengambil data 

laporan tahunan perusahaan dari Bursa Efek Indonesia yang masih mengadopsi PSAK 

dan ketika setiap perusahaan diharuskan mengadopsi penuh standar IFRS. Data yang 

dikumpulkan merupakan laporan tahunan perusahaan yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian.  

3.3.1 Alat Analisis  

 

3.3.1.1 Pengertian Analisis Deskriptif         

Menurut Sugiyono (2008), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian ini dengan menggunakan program spss.  

Sebelum dilakukan analisis untuk menguji setiap keterkaitan antara variabel independen 

dan dependen maka lebih dulu dilakukan analisis deskriptif  presentase untuk 

mengetahui hasil data setelah implementasi IFRS pada laporan tahunan serta untuk 

mengetahui kelengkapan data pengungkapan laporan tahunan. Langkah-langkah yang 

akan digunakan adalah Mengukur Variabel Y (pengungkapan laporan tahunan) dengan 

menggunkan Indeks Wallace. 
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3.3.1.2 Uji Beda Rata-Rata Berpasangan (Paired Sample t-test)  

Dalam penelitian ini, akan di uji dengan uji-t. Menurut Kuncoro (2004), Uji-t digunakan 

untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut berpengaruh signifikan atau tidak.  

Paired Samples t-test atau uji beda dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

perbedaan antara rata-rata pengungkapan wajib secara parsial di periode sebelum dan 

setelah implementasi IFRS. Uji beda dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon. Uji 

beda hipotesis penelitian memiliki kriteria bahwa Ho diterima apabila rata-rata 

pengungkapan wajib pada periode sebelum implementasi IFRS secara statistik tidak 

signifikan berbeda dengan rata-rata pengungkapan wajib sesudah implementasi IFRS,  

 

Jika Ho diterima berarti Ha ditolak. Sebaliknya, Ho ditolak apabila rata-rata 

pengungkapan wajib periode sebelum implementasi IFRS secara statistik signifikan 

berbeda dengan rata-rata pengungkapan wajib sesudah implementasi IFRS,  jika Ho 

ditolak berarti Ha diterima. Pada uji normalitas data pengungkapan wajib sebelum dan 

sesudah implementasi IFRS ditemukan bahwa data tidak terdistribusi normal.  

 

Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon. Uji ini 

dapat diketahui dengan melihat t hitung dan membandingkannya dengan t tabel. 

Apabila dari setiap variabel diketahui bahwa signifikansi t < 0,05 maka akan menolak 

Ho dan menerima Ha, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh tehadap 

variabel terikat.  Sebaliknya apabila signifikansi t > 0,05 maka akan menerima Ho dan 

menolak Ha. Artinya bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat. Selain dengan melihat tingkat signifikansi maka dapat dilihat dengan 
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membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka variabel PSAK 

berbasis IFRS secara independen t-test berpengaruh terhadap pengungkapan wajib 

laporan tahunan. 

 

3.4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 95% 

dengan tingkat kesalahan analisis (α) 5%. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis 

akan didasarkan pada nilai p-value. Keputusan berdasarkan probabilitas sebagai berikut: 

1. Jika p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak (tidak signifikan) 

2. Jika p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak (signifikan) 

Apabila hipotesis diterima, hal itu menunjukkan bahwa variabel tersebut memang 

berpengaruh terhadap PSAK berbasis IFRS dan pengungkapan laporan tahunan. Namun 

jika ditolak, berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap PSAK berbasis IFRS 

dan pengungkapan laporan tahunan. 

 

Uji beda Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametik untuk pengujian 

hipotesis. Skala pengukuran dalam penelitian ini merupakan skala ordinal. Data yang 

diperoleh dari BEI tidak berdistribusi normal, sehingga lebih sesuai menggunakan uji 

statistik non parametik (Wilcoxcon), sedangkan jika data nomal maka menggunakan uji 

parametric (Paried Sampel t-test). Mengacu pada Singgih Santoso (2004. Uji non 

parametik yang digunakan sebagai berikut : Uji dua sampel berpasangan Wilcoxon 

Pengujian dua sampel berhubungan pada prinsipnya ingin menguji apakah dua sampel 

yang berpasangan satu dengan yang lain berasal dari populasi yang sama. Jika benar 
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demikian, maka ciri-ciri kedua sampel (rata-rata, median dan lainnya) relatif sama untuk 

kedua sampel ataupun populasinya. Yang dimaksud berpasangan atau berhubungan 

adalah subyek yang diukur sama, namun diberi dua macam perlakukan. Dalam 

penelitian ini adalah keluasan pengungkapan laporan tahunan sebelum dan sesudah 

penerapan IFRS.  

 

 

 


