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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012 - 2016. Alasan menggunakan perusahaan sektor perbankan dan 

lembaga keuangan karena perusahaan di sektor ini merupakan perusahaan-

perusahaan yang teregulasi (regulated), artinya banyak peraturan yang diterapkan 

untuk menjaga transparansi dan kualitas laporan tahunan perusahaan. Jikalau yang 

digunakan hanya mandatory disclosure (pengungkapan wajib), hal ini dirasa 

kurang memenuhi, maka diperlukan voluntary disclosure (pengungkapan 

sukarela) agar informasi-informasi yang disajikan di laporan tahunan semakin 

lengkap. Regulasi-regulasi khusus yang mengatur perusahaan-perusahaan 

perbankan diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 14 / 14 / PBI 

/ 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6 / POJK.03 / 2015 tentang Transparansi dan 

Publikasi Laporan Bank. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-

probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel yang terbatas pada kriteria atau pertimbangan tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang diinginkan.  
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Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan sektor perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode pengamatan, yaitu tahun 2012 - 2016. 

2. Perusahaan sektor perbankan dan lembaga keuangan yang menerbitkan 

laporan keuangan dan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia selama 

periode pengamatan. 

3. Laporan keuangan perusahaan bisa diakses dari sumber yang digunakan. 

4. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

selama periode pengamatan, yaitu tahun 2012 – 2016. 

5. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data akan dikeluarkan dari 

sampel. 
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Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

No. Kriteria 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1. 

Perusahaan sektor perbankan 

dan lembaga keuangan yang 

terdaftar di BEI selama periode 

pengamatan, yaitu tahun 2012 – 

2016 

66 71 77 79 80 373 

2. 

Perusahaan sektor perbankan 

dan lembaga keuangan yang 

datanya tidak lengkap 

(5) (6) (8) (7) (4) (30) 

3. 

Perusahaan sektor perbankan 

dan lemaga keuangan yang 

tidak menyediakan nama 

auditor eksternal 

(0) (0) (0) (2) (1) (3) 

4. 

Perusahaan sektor perbankan 

dan lembaga keuangan yang 

tidak meyediakan data 

kepemilikan saham publik. 

(0) (0) (0) (0) (1) (1) 

5. Data outliers (38) (36) (37) (39) (44) (194) 

6. 

Jumlah perusahaan sektor 

perbankan dan lembaga 

23 29 32 31 30 145 
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keuangan yang memenuhi 

kriteria. 

 

3.2. Sumber dan Jenis Penelitian 

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data 

penelitian diperoleh melalui perantara. Data sekunder yang digunakan adalah 

laporan tahunan perusahaan sektor perbankan dan lembaga keuangan yang 

terdaftar di BEI. Data penelitian diperoleh dari situs resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id.  

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan informasi non-

keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor. Variabel 

pengungkapan sukarela diukur dengan skor indeks pengungkapan pada item 

pengukuran kinerja sukarela pada laporan tahunan. Indeks pengungkapan 

sukarela yang digunakan adalah berdasarkan item pengukuran kinerja pada 

penelitian yang dilakukan oleh Meek (1995), dan Braam dan Borghans 

(2014) yang disesuaikan dengan BAPEPAM No. KEP-431/BL/2012. 

Pada penelitian ini, pengukuran menggunakan variabel dummy dan 

tiap item pengungkapan dinilai dengan variabel dikotomi, yakni item dinilai 1 

untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan. 

http://www.idx.co.id/
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Untuk setiap sampel perusahaan, indeks pengungkapan dibagi menjadi 

sembilan kategori. Nilai dari masing-masing item di setiap kategori 

dijumlahkan kemudian dibagi dengan nilai maksimal item dalam setiap 

kategori. Nilai indeks ini dihitung untuk masing-masing perusahaan. Nilai 

indeks keseluruhan untuk semua sampel perusahaan adalah dengan membagi 

sembilan jumlah total skor indeks pengungkapan dari setiap kategori 

pengungkapan sukarela (Sari dan Juliarto, 2016). 

Pengukuran variabel pengungkapan sukarela dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

IPSt = 
∑ Xit

n
 

Keterangan :                                                                                                    

IPSt  : Indeks pengungkapan sukarela pada perusahaan t        

∑ Xit  : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan 

n   : Jumlah keseluruhan item dalam pengungkapan sukarela 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Jabatan Rangkap Dewan Direksi 

Posisi dewan direksi yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi presiden direktur, wakil direktur utama, dan anggota dewan 

direksi. Jabatan rangkap dewan direksi dalam penelitian ini diukur 

dengan peneliti mengidentifikasi nama - nama dewan direksi di setiap 

perusahaan, setelah mengidentifikasi nama dan mengoreksi perbedaan 

ejaan nama orang yang sama, untuk setiap perusahaan sampel, peneliti 
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mencatat nama masing-masing anggota dewan direksi dalam 

perusahaan dan semua perusahaan lain di mana dia juga menjabat 

sebagai dewan direksi (Sari dan Juliarto 2016). Jabatan rangkap 

dewan direksi diukur dengan variabel dummy, jika perusahaan 

terdapat jabatan rangkap dewan direksi maka diberi nilai 1, jika tidak 

terdapat jabatan rangkap dewan direksi maka diberi nilai 0 

(Javanshirinejad dan Aghabeigi, 2016). 

3.3.2.2. Interlock Auditor Eksternal 

Perusahaan audit tidak hanya bekerja untuk satu perusahaan 

saja, tetapi juga bekerja untuk beberapa perusahaan. Kondisi ini 

disebut interlock auditor eksternal (external auditors interlock), dan 

hal ini memungkinkan auditor eksternal untuk menggunakan 

pengalaman dan kemampuan mereka dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya. Menurut Braam dan Borghans (2014), ketika 

perusahaan memiliki hubungan interlock, baik memiliki keterkaitan 

antara dewan direksi, dewan komisaris, maupun auditor eksternalnya, 

maka ada kemungkinan kesamaan indikator pengungkapan sukarela 

antar perusahaan terkait. Interlock auditor eksternal diukur dengan 

variabel dummy, jika perusahaan terdapat interlock auditor eksternal 

maka diberi nilai 1, jika tidak terdapat interlock auditor eksternal 

maka diberi nilai 0. 
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3.3.2.3. Kepemilikan Saham Publik 

Saham publik merupakan tingkat kepemilikan saham oleh 

pihak individu di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan perusahaan. Persentase kepemilikan saham publik 

diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki 

masyarakat dengan jumlah saham yang beredar, dengan menggunakan 

rumus: 

Kepemilikan Saham Publik = 
Jumlah Saham yang Dimiliki Publik

Jumlah Saham yang Beredar
 

3.3.2.4. Biaya Kepemilikan 

Biaya kepemilikan merupakan biaya yang timbul karena 

informasi private yang diungkapkan oleh perusahaan dapat digunakan 

oleh pesaing, sehingga membahayakan posisi kompetitif perusahaan 

atau mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan (Yunita, 2011). 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Berger dan 

Hann (2007), Yunita (2011), dan Singh dan Zahn (2008), proksi yang 

digunakan untuk mengukur biaya kepemilikan pada penelitian ini 

ialah Herfindahl Index (HI) sebagaimana ditetapkan dengan teknik 

sebagai berikut : 

HerfIndj = ∑ [𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒j]
2N

j=1  

         = ∑ [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠j

∑ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠k1
N
k=1

]
2

N
j=1  

Keterangan : 

HerfIndj  : Ukuran konsentrasi industri pada industrii yang  
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                                            dimasuki oleh perusahaanj (biaya kepemilikan) 

Salesj   : Penjualan perusahaan 

Salesk1  : Penjualan seluruh perusahaaan dalam industri 

N   : Jumlah perusahaan dalam industri 

3.4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, dengan 

metode analisis data yang digunakan, yaitu regresi linear berganda (multiple 

linear regression). Regresi linear berganda merupakan teknik analisis data 

yang digunakan untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hasil ini dikatakan valid dan tidak bias jika asumsi 

klasik terpenuhi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tahapan-

tahapan pengujian dalam penelitian ini : 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi terhadap suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemelencengan distribusi) (Ghozali, 

2015). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

ringkas atas variabel yang digunakan dalam penelitian. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji kualitas dan kelayakan model regresi yang digunakan, 

maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Hal tersebut 

dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diuji telah terdistribusi secara 
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normal dan tidak mengandung multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang 

terbentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan 

analisis grafik maupun analisis statistik, seperti Kolmogorov-Smirnov Test. 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dikatakan normal (Ghozali, 2015). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2015). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen tidak saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

bebas yang nilai korelasi  antar sesama variabel independen sama dengan 

nol (Ghozali, 2015). Akibat dari adanya multikolinearitas ini adalah 

koefisien regresinya tidak tentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga. 

Hal ini akan menimbulkan bias dalam spesifikasi. Adanya 

multikolinearitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan cara melihat 

nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance 

lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10, berarti terdapat 

multikolinearitas. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2015). Jika varians variabel satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk 

mendeteksi terjadi atau tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan membuat 

model regresi yang melibatkan nilai absolut residual sebagai variabel 

dependen terhadap semua variabel independen. Jika nilai signifikansi > 

0,05 maka data bebas dari heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu di periode t-1. Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi 

antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Bila terjadi 

autokorelasi, maka varian sampel tidak dapat menggambarkan varian 

populasinya, serta model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan 

untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen 

tertentu. 
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3.4.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) terhadap satu atau lebih variabel independen 

(variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-

rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Ghozali, 2015). Dalam upaya menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan analisis regresi berganda 

(multiple regression). Analisis regresi linear berganda berguna untuk 

meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel 

atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y), dalam 

penelitian ini dirumuskan persamaan regresi linear berganda : 

Y  =   α  + β1 X1  + β2 X2 +  β3 X3 + β4 X4 + e 

Y   : Luas Pengungkapan Sukarela 

α    : Konstanta 

β1, β2, β3, β4 : Koefisien Regresi 

       X1    : Jabatan Rangkap Dewan Direksi 

       X2    : Interlock Auditor Eksternal 

       X3    : Kepemilikan Saham Publik 
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       X4    : Biaya Kepemilikan 

       e   : Eror 

           Setelah diketahui persamaan regresi maka hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat ditafsirkan berdasarkan nilai koefisien dari 

variabel bebas. 

3.4.4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan pengujian untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai 

yang mendekati satu berarti menunjukkan bahwa variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2015). 

3.4.5. Pengujian Hipotesis 

A. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Peneliti menggunakan hasil pengujian ini untuk mengetahui 

pengaruh setiap variabel independen, yaitu jabatan rangkap dewan 

direksi, interlock auditor eksternal, kepemilikan saham publik, dan 

biaya kepemilikan terhadap variabel dependen (pengungkapan sukarela 

laporan tahunan). Rumusan hipotesis sebagai berikut : 
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Ho : µ =  0 : tidak terdapat pengaruh jabatan rangkap dewan 

direksi, interlock auditor eksternal, kepemilikan saham publik, dan 

biaya kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan.  

Ha : µ ≠ 0 : adanya pengaruh antara jabatan rangkap dewan direksi, 

interlock auditor eksternal, kepemilikan saham publik, dan biaya 

kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan.  

Hasil pengujian ini diperoleh berdasarkan bersarnya nilai 

signifikansi 0.05 (α=5%) : 

Sig < 0.05 berarti Ho tidak diterima dan Ha diterima, maka variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. 

Sig ≥ 0.05 artinya Ho diterima dan Ha tidak diterima, sehingga 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

B. Uji Signifikansi Simultan (Uji Regresi Statistik f) 

Dalam penelitain ini Uji F digunakan untuk menunjukan apakah 

semua variabel independen dalam model berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sehingga dalam pengambilan keputusan uji f didasarkan 

pada : 

1. Sig. < 0.05, artinya Ho tidak diterima dan Ha diterima, sehingga 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen. 

2. Sig. ≥ 0.05, artinya Ho diterima dan Ha tidak diterima, maka 

variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel dependen. 
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3. Koefisien βeta (+), artinya variabel independen berpengaruh positif 

terhadap  variabel dependen. 

4. Koefisien βeta (-), artinya variabel independen berpengaruh negatif 

terhadap  variabel dependen. 
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Tabel 3.2. 

Pengukuran  Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Skala 

Pengungkapan Sukarela 

Laporan Tahunan 

(Y) 

Indeks Pengungkapan Sukarela 

= 
Jumlah Item yang Diungkapkan

Total Item yang harus Diungkapkan
 

Rasio 

Jabatan Rangkap Dewan 

Direksi 

(X1) 

Jika perusahaan memiliki hubungan jabatan 

rangkap dewan direksi maka diberi skor 1, tetapi 

jika perusahaan tidak memiliki hubungan jabatan 

rangkap dewan direksi maka diberi skor 0. 

Nominal 

Interlock Auditor 

Eksternal 

(X2) 

Jika perusahaan memiliki interlock auditor 

eksternal maka diberi skor 1, tetapi jika perusahaan 

tidak memiliki interlock auditor eksternal maka 

diberi skor 0. 

Nominal 

Kepemilikan Saham 

Publik 

(X3) 

Kepemilikan Saham Publik 

= 
Jumlah Saham yang Dimiliki Publik

Jumlah Saham yang Beredar
 

Rasio 

Biaya Kepemilikan 

(X3) 

HerfIndj = ∑ [𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒j]
2N

j=1  

                = ∑ [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠j

∑ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠k1
N
k=1

]
2

N
j=1  

Rasio 

 




