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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan di dalam penelitianini adalah seluruh perusahaan 

go public yang terdaftar dan merupakan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2013- 2017. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan purposive sampling yakni mengambil sampel dari 

populasi yang ada berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kriteria 

yang telah ditentukan tersebut, antara lain:  

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengungkapkan annual report 

secara lengkap pada periode 2013-2017  

2. Laporan keuangan yang tersedia merupakan laporan tahun fiskal 31 

Desember dan dinyatakan dalam nominal mata uang rupiah. 

3. Laporan keuangan  dan laporan tahunan (Annual Report) perusahaan 

sampel dapat diakses melalui sumber yang digunakan. 

4. Laporan tahunan perusahaan menyediakan segala informasi yang 

dipelukan secara lengkap untuk pengukuran variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 
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                Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dimana data tidak 

dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh peneliti akan tetapi 

didapat dari laporan tahunan auditan perusahaan periode 2013-2017. Data tersebut 

diperoleh dari website resmi milik Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta 

jurnal, website masing masing perusahaan terdaftar, dan situs internet yang 

berhubungan dengan data penelitian 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada peneltian ini adalah metode dokumentasi 

yakni penggunaan data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Dokumentasi 

                Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Kriteria 2013 2014 2013 2016 2017 Total 

1 

Perusahaan yang terdaftar di 

BEI selama periode 2013 sampai 

dengan tahun 2017 

486 509 525 539 555 2614 

2 

Perusahaan yang tidak 

mempublikasikan laporan 

tahunan beserta laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor independen 

(33) (49) (50) (55) (19) (206) 

3 

Laporan keuangan perusahaan 

tidak menggunakan mata uang 

rupiah 

(15) (17) (21) (23) (27) (103) 

4 

Tidak menyediakan data 

mengenai frekuensi rapat dewan 

direksi atau data mengenai 

komite audit 

(124) (92) (86) (83) (104) (489) 

 
Jumlah Sampel 313 350 366 378 405 1812 

Sumber : ( Indonesia Stock Exchange , 2019) 
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data tersebut dilakukan dengan cara melihat data-datayang diperlukan dari annual 

report perusahaan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 

2013-2017 kemudian mencatat dan menganalisisnya. 

 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(Butar-Butar, 2007). Variabel dependen di dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan sustainability reporting. Pengungkapan sustainability reporting 

adalah kecenderungan perusahaan untuk memilih untuk mengungkapkan 

sustainability reporting berupa laporan terpisah yang mencakup aspek 

ekonomi,aspek sosial dan aspek lingkungan atau tidak. Kecenderungan 

mengungkapkan sustainability reporting dalam penelitian ini akan diukur dengan 

variabel dummy dimana perusahaan yang mengungkapan sustainability reporting 

akan diberi nilai satu (1), sedangkan perusahaan yang tidak mengugkapkan 

sustainability reporting akan diberi nilai nol (0). 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau dapat 

menjelaskan variabel bebas (Butar-Butar, 2007). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, profil 

perusahaan, governance committee, frekuensi rapat dewan direksi, kompetensi 

komite audit, dan independensi komite audit.  
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3.4.2.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari 

tingkat besaran aset yang dimiliki suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pengukuran terhadap ukuran perusahaan ini akan menggunakan logaritma natural 

aset (Kuzey dan Kilic ,2017), dengan rumus :  

 

3.4.2.2. Leverage 

Leverage merpakan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan terhadap 

jumlah ekuitas yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasinya. Dalam 

penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Leverage adalah 

Debt To Equity Ratio (DER). Rumus yang digunakan untuk mengukur leverage 

dalam penelitian ini adalah : 

 

3.4.2.3. Profil Perusahaan 

Tipe industri merupakan perbedaan klasifikasi tinggi atau rendahnya 

sensitivitas perusahaan terhadap bidang usaha, risiko usaha dan kondisi 

lingkungan usaha. Tipe industri dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua 

tipe yakni high profile dan low profile (Roberts, 1992). Perusahaan high profile 

adalah perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas atau consumer visibility, 

persaingan, dan resiko politik yang tinggi. Sedangkan perusahaan low 

Size  = ln (total aset) 

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔   

𝑇𝑜𝑎𝑙  𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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profileadalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas dan resiko politik 

yang rendah.   

Perusahaan yang termasuk high profile adalah perusahaan perusahaan yang 

masuk ke dalam sektor , pertambangan,minyak bumi dan gas, kimia, produk 

kertas,  kehutanan, otomotif, penerbangan, tembakau dan rokok, agrobisnis, 

makanan dan minuman,energi, media dan komunikasi, pariwisata dan juga 

transportasi (Ahmad, 2014).  

Dalam penelitian ini profil perusahaan diproksi menggunakan variabel 

dummy dengan kategori: Angka 0 = Perusahaan yang termasuk low profile 

sedangkan angka 1 = Perusahaan yang termasuk high profil. 

 

3.4.2.4. Frekuensi rapat dewan direksi 

 Frekuensi rapat dewan direksi adalah jumlah rapat yang diadakan oleh 

dewan direksi dalam kurun wakti satu tahun. Untuk menjamin menjalin 

koordinasi satu sama lain dalam menjalankan tugas maka dewan direksi perlu 

mengadakan rapat. Frekuensi rapat dewan direksi ini akan diukur dengan melihat 

jumlah rapat yang diselenggarakan dewan direksi setiap tahunnya di dalam 

laporan tahunan. (Khafid dan Mulyaningsih, 2012).  

 

3.4.2.5. Governance committee 

Governance committee merupakan keberadaan salah satu komite tambahan 

yang  dibentuk perusahaan dengan  tanggung jawab untuk membantu 

mewujudkan penerapan mekanisme good corporate governance. Dalam penelitian 
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ini, governance committee diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan ada 

atau tidaknya komite tersebut di dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

governance committee akan diberikan skor satu (1). Sebaliknya, perusahaan yang 

tidak memiliki governance committee akan diberi skor nol (0) 

 

3.4.2.6. Independensi Komite Audit  

Independensi komite audit adalah keberadaan anggota komite audit yang 

independen yang tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan dan merupakan 

pihak-pihak yang tidak terafiliasi di antara jajaran komite audit perusahaan. 

Peraturan pembentukan dan pedoman pelakanaan kerja komite audit menyatakan 

bahwa anggota komite Audit dalam perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 

(dua) orang anggota yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. 

Independensi komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

persentase jumlah komite independen terhadap jumlah seluruh komite audit dalam 

perusahaan.  

Independensi Komite Audit = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 

 

3.4.2.7. Kompetensi Komite Audit  

Kompetensi komite audit adalah keberadaan anggota komite audit yang 

memliki kompetensi dalam bidang keuangan atau akuntansi di antara seluruh 

anggota komite audit. Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 menyatakan 

bahwa minimal salah seorang anggota komite audit dalam perusahaan harus 

memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Pada 
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penelitian ini kompetensi anggota komite audit diukur dengan menggunakan 

proporsi anggota komite audit yang kompeten atau memiliki keahlian dibidang 

Akuntansi dan Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh  anggota komite 

Audit.Kompetensi Komite Audit= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛 

𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 

 

3.5 Alat Analisis Data 

       Data kuantitatif yang telah dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis. Tujuan analisis data ini adalah 

untuk mengetahui persebaran data dan menentukan ada atau tidaknya pengaruh 

ukuran perusahaan, profil perusahaan, leverage, frekuensi rapat dewan direksi, 

governance committee, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit 

terhadap kecenderungan mengungkapkan sustainability reporting. 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Berbeda dengan 

regresi berganda, regresi logistik tidak mengharuskan data yang akan di uji 

berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, uji asumsi klasik tidak diwajibkan 

dalam penelitian ini. 

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

       Menurut Murniati et al (2013) statistik deskriptif merupakan alat analisis data 

yang dapat memberikan gambaran dari data penelitian yang meliputi nilai 

maksimum, nilai minimum, rata-rata, standar deviasi, varians, sum dan range. 

Dalam penelitian ini statistik deskriptif dapat memberikan gambaran data 

penelitian dari variabel ukuran perusahaan, profil perusahaan, leverage,  frekuensi 
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rapat dewan direksi, governance committee, kompetensi komite audit, 

independensi komite audit dan pengungkapan sustainability reporting. 

 

3.5.2 Menilai Kelayakan Model Regresi Logistik 

Uji kelayakan regresi logistik iniakan dilakukan melalui pengujian Hosmer 

and Lemeshow Goodness-of-Fit Test. Tujuan dari pengujian hipotesis ini adalah 

untuk menguji hipotesis null yang menggambarkan apakah kondisi model regresi 

logistik telah cukup mampu untuk menjelaskan data. Dengan tingkat alfa 0,05 

atau 5% maka kriteria penilaiaanya adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai dari Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test bernilai 

kurang dari nilai alfa 0,05 maka hipotesis nul ditolak yang berarti 

model regresi logistik yang digunakan tidak cukup mampu 

menjelaskan data penelitian.  

2. Jika nilai dari  Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test  lebih 

tinggi dari nilai alfa 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

null diterimayang berarti model regresi logistik yang digunakan 

mampu menjelaskan data. 

3.5.3 Menilai Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Logistik 

Uji kelayakan keselurhan model regresi logistik akan menggunakan 

pengujian Chi-Square Goodness-of-Fit Test. Pengujian ini dilakukan untuk 

menguji mengenai kelayakan yakni fit atau tidaknya keseluruhan model regresi 

logistik terhadap data statistik penelitian. Dengan tingkat alfa  5%  jikanilai Chi-

Square Goodness-of-Fit Test bernilai lebih kecil dari 0,05 maka dapat 
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disimpulkan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah fit dengan data 

statistik dalam penelitian. Sedangkan jika nilai Chi-Square Goodness-of-Fit Test 

lebih besar dari alfa 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik 

yang digunakan tidak dapat menjelaskan data sehingga tidak dapat digunakan. 

 

3.5.4 Menilai Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian yang digunakan untuk menilai koefisien determinasi adalah 

pengujian Negelkerlel R2.Pengujian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

seberapa besar kemampuan variabel independen yakni ukuran perusahaan, profil 

perusahaan, leverage, frekuensi rapat dewan direksi, kompetensi komite audit, 

dan independensi komite audit dalam menjelaskan variasi variabel pengungkapan 

sustainability reporting. 

 

3.5.5 Menilai Ketepatan Pengklasifikasian 

Dalam penelitian ini pengujian ketepatan pengklasifikasian data 

menggunakan uji ketepatan pengklasifikasian. Output hasil dari pengujian ini 

dapat dilihat pada tabel classification table. Semakin tinggi nilai overall 

percentage  maka semakin tinggi pula kemampuan model regresi logistik yang 

digunakan dalam mengklasifikasikan data.  

 

3.5.6 Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis dalam regresi logistik menggunakan pengujian Wald 

Statistic. Output pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel variables in the 
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Equation. Output utama berupa signifikansi pengaruh dapat dilihat pada 

kolom sig dan arah penelitian dapat diliat pada kolom beta. Dengan alpha 

0,05, keputusan penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1) H3diterima jika memiliki nilai sig < α dan koefisien β bernilai negatif. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan nilai variabel 

independen yang rendah memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan 

sustainability reporting 

2) H1,H2,H4-H7 diterima jika memiliki nilai sig < α dan koefisien β bernilai 

positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan nilai 

variabel independen yang tinggi memiliki kecenderungan untuk 

mengungkapkan sustainability reporting 
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