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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Perusahaan 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rentang atau periode penelitian ini 3 tahun 

dari tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode purposive sampling karena pengambilan sampel yang akan digunakan 

dibatasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Dalam 

penelitian ini tahap-tahap pengambilan sampelnya yaitu : 

1. Menerbitkan SR dan laporan keuangan selama tahun 2014-2016. 

2. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan GRI pada Laporan Keberlanjutan 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2016 berturut-turut yang dapat 

diakses melalui www.idx.co.id atau website resmi perusahaan. 

3. Perusahaan yang menyajikan mata uangnya dalam rupiah. 

4. Perusahaan dalam tahun penelitian tidak mengalami kerugian. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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No KETERANGAN 2014 2015 2016 

1. Menerbitkan SR dan 

laporan keuangan 

selama tahun 2014-

2016. 

 

45 45 45 

2. Perusahaan yang 

menerapkan GRI tahun 

2014-2016 tidak 

berturut-turut dan 

dapat diakses 

www.idx.co.id atau 

website resmi 

perusahaan  

8 8 8 

3. Menyajikan mata uang 

tidak dalam rupiah 

7 7 7 

4. Perusahaan dalam 

penelitian mengalami 

kerugian 

4 4 4 

 

 Total perusahaan 26 26 26 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yang berasal dari laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2014-2016. Pengambilan data dari tahun 2014-2016 didasarkan pada 

peningkatan perusahaan yang melaporkan Laporan Keberlanjutan (SR). 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Definisi dan Operasional Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variable dependen atau variable terikat adalah variable yang dijelaskan 

menggunakan indeks GRI. Dalam variable dependen ini adalah pengungkapan 

SR yang diukur dengan proksi pengungkapan lingkungan yang berpedoman 

pada GRI yang meliputi pengungkapan standar umum dan khusus dimana 

terdapat 7 standar umum yaitu strategi dan analisis, profil organisasi, aspek 

material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku 

kepentingan, profil laporan, tata kelola, etika dan integritas dan 4 

pengungkapan standar khusus (pengungkapan pendekatan manajemen, kinerja 

ekonomi, lingkungan, sosial). Item – item yang terdapat dalam standar pada 

sustainability report perusahaan diambil dari tabel pengungkapan standar 

menurut GRI G4. Tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan 

dilakukan dengan cara memberi skor atau angka (1) untuk perusahaan yang 

telah melakukan pengungkapan lingkungan sesuai dengan item-item tersebut, 

sedangkan angka (0) diberikan bagi perusahaan yang tidak melakukan 

pengungkapan. Skor yang diperoleh setiap perusahaan akan dijumlahkan untuk 

mendapat skor total. Tingkat pengungkapan lingkungan setiap perusahaan 

dengan cara membagi total skor yang diungkapkan dengan total skor GRI 

indeks, yakni : 

TJL = Total skor yang diungkapkan 

     Total skor GRI indeks 
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3.1.2 Variabel Independen 

Variable independen merupakan variabel yang menjelaskan variabel terikat 

secara positif ataupun negatif, variabel ini juga sering disebut variabel bebas 

(Ghozali,2011). Variable independen dalam penelitian ini adalah : 

1. Ukuran Perusahaan  

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dihitung dari log nilai total asset yang 

ada dalam perusahaan. 

2. Profitabilitas 

Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung dari net profit yang diukur 

menggunakan return on asset, perhitungan ini menggunakan perhitungan 

manual oleh peneliti dalam menghitung ROA (Return On Asset) yang 

ditunjukkan pada rumus : 

ROA =  Earning After Tax (EAT) 

Total Asset 
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3. Leverage 

Dalam penelitian ini leverage merupakan kemampuan peusahaan membayar 

hutangnya menggunakan asset yang dimilikinya. Perhitungan leverage ini 

merujuk pada penelitian Akrout dan Outhman (2013) dengan menggunakan 

rumus : 

Leverage = Total Liability 

        Total Asset 

4. Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar 

yang disebut current ratio untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek yang 

dimiliki suatu perusahaan. Dengan menggunakan rumus : 

Current ratio = Current asset 

              Current liability 

 

5. Governance Comittee 

Ukuran Governance Comittee dalam penelitian ini dengan memberi kode 1 

bagi perusahaan yang membentuk Governance Comittee dan kode 0 bagi 

perusahaan yang tidak membentuk Governance Comittee. 
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6. Tipe Industri 

Tipe industri dalam penelitian ini yaitu dengan mengelompokkan 2 tipe 

industri yaitu perusahaan yang high profile antara lain perusahaan 

pertambangan, manufaktur, penerbangan, otomotif, serta transportasi dan 

pariwisata. Sedangkan perusahaan low profile seperti perusahaan 

perbankan.(Yosepin,2014) Dalam penghitungannya menggunakan variable 

dummy jika termasuk dalam golongan industri sensitive lingkungan (high 

profile) diberi kode 1 dan tidak merupakan industri sensitif lingkungan (low 

profile) diberi kode 0. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumenter 

atau studi dokumentasi dengan menggunakan data laporan keberlanjutan 

(Sustainability Report) perusahaan. Penelitian ini juga mengumpulkan data 

sekunder dan studi pustaka yang diperoleh dari artikel, jurnal ilmiah, literature 

dan sumber-sumber lain yang terkait. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat 

praktik Sustainability Reporting yang dilaksanakan perusahaan maka peneliti 

menggunakan analisis metode content analysis yang didasarkan pada ketentuan 
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pengungkapan laporan (disclosure/reporting) yang seharusnya dilakukan 

sesuai GRI. Di dalam GRI menyajikan pengungkapan standar umum dan 

standar khusus , dimana terdapat 7 kategori pengungkapan standar umum  yaitu 

strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan boundary 

teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata 

kelola, etika dan integritas dan 4 kategori pengungkapan standar khusus 

(pengungkapan pendekatan manajemen, kinerja ekonomi, lingkungan, sosial). 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan dalam metode 

kuantitatifnya. Pengaruh antara variable independen (ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, likuiditas, governance comitee,tipe industri) dengan  

variable dependen pengungkapan SR yang diukur menggunakan pedoman GRI 

menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Metode analisis regresi berganda 

dengan persamaan : 

SRi =  β1UP + β2P + β3Lev + β4LQ+ β5UGC + β6UTI ε 

 Keterangan : 

 SRi : Sustainability Report Index 

 UP : Ukuran Perusahaan 

 P : Profitabilitas 

 Lev : Leverage 

 LQ : Likuiditas 

 GC: Governance Comitee 
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TI: Type Industri 

 Ε : eror 

3.5.1  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk memperoleh hasil regresi yang 

memiliki hasil yang normal/tidak bias atau Best Linier Unbiased Estimator 

(BLUE). Asumsi- asumsi yang memenuhi pengujian tersebut adalah uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menghindari variabel pengganggu atau variabel 

residual agar terdistribusi secara normal dalam model regresi. Metode 

Kolmogorov Smirnov One Sample digunakan untuk menguji normalitas data 

dalam penelitian ini.  

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolineritas bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan atau 

korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011). Hasil uji ini dapat dilihat dari 

nilai VIF dengan persamaan VIF = 1 / tolerance. Jika nilai VIF <  dari 10 maka 

tidak terdapat multikolinearitas.   

3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi memiliki tujuan agar tidak adanya korelasi atau hubungan 

antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan periode 
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sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Bebas terhadap uji autokorelasi ini 

menandakan bahwa model regresinya bagus.  

4. Uji Heterokedastisitas  

 Uji heterokedastisitas memiliki tujuan agar tidak terjadi kesamaan Variance 

residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi 

ini, tidak terjadinya heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas 

menunjukkan bahwa model regresinya bagus. Uji ini dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya 

SREID. Model regresi yang baik jika variance dari residual satu ke pengamatan 

lain tetap, sehingga diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 

2007). 

          1.5.2 Goodness of Fit  

Uji F  

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah ada pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat terhadap variabel bebas dalam model 

regresi. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter 

dalam model sama dengan nol, atau  

H0 : b1=b2=b… = bk=0  

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), tidak 

semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :  
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Ha : b1≠ b2 ≠…≠ bk ≠ 0  

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

Kriteria uji yang digunakan adalah:  

-Jika f hitung > f tabel sehingga Ho ditolak  

-Jika f hitung < f tabel sehingga Ho diterima. 

 Uji t  

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

sendiri- sendiri atau masing- masing terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 

(bi) sama dengan nol atau:  

Ho : bi = 0  

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), parameter 

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

   Ha : bi ≠ 0  

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

Kriteria uji :  

-Jika t hitung < t tabel sehingga Ho ditolak  

-Jika t hitung > t tabel sehingga Ho diterima  
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Tingkat signifikansi 5 persen ditentukan untuk mengukur t tabel dengan derajat 

kebebasan df = 4 dengan n adalah jumlah observasi.(Ghozali,2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


