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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

   Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dijelaskan, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory research) 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan 

karena indikator variabel penelitian ini merupakan angka yang terdapat dalam 

laporan keuangan. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel 

berdasarkan pada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. 

  Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI 

KEHATI periode tahun 2014-2018. Alasan memilih perusahaan yang terdaftar 

dalam Indeks SRI KEHATI karena dianggap paling sesuai dengan era Society 5.0 

karena merupakan jenis saham hijau, yaitu saham yang memperhatikan masalah 

yang terjadi pada lingkungan. Berikut merupakan kriteria dalam pengambilan 

sampel: 

1. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI KEHATI pada periode 2014-

2018. 

2. Perusahaan yang melaporkan laporan tahunan di website BEI 

(www.idx.co.id) selama periode 2014-2018. 

3. Laporan tahunan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 
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4. Perusahaan yang mempunyai data lengkap terkait dengan variabel 

penelitian (Pengungkapan tata kelola, pengungkapan manajemen risiko 

korporasi, pengungkapan modal intelektual & pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan). 

 Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel di atas, maka sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Kriteria Sampel 

No Kriteria 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1 

Perusahaan yang terdaftar 

pada indeks SRI-

KEHATI dalam periode 

2014-2018 

25 25 25 25 25 125 

2 

Perusahaan yang tidak 

melaporkan laporan 

tahunan di website BEI 

(www.idx.co.id) selama 

periode 2014-2018 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

3 
Perusahaan dengan mata 

uang asing 
(2) (1) (2) (2) (1) (8) 

4 

Perusahaan yang tidak 

mempunyai data lengkap 

terkait dengan variabel 

penelitian 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

5 Data outliers (7) (5) (4) (4) (4) (24) 

 Data akhir 16 19 19 19 20 93 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

  Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh 93 sampel observasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter 

yaitu berupa laporan keuangan (annual report) pada perusahaan yang tercatat pada 

indeks SRI-KEHATI pada periode 2014-2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran pada laporan 

keuangan pada item terkait penelitian, yaitu: 

1. Pengungkapan tata kelola → 26 item dari berdasarkan Keputusan Ketua 

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006. 

2. Pengungkapan manajemen risiko korporasi → 20 item dari COSO ERM 

Framework (www.coso.org). 

3. Pengungkapan modal intelektual → 81 item dari Singh & Zahn (2008) 

(DOI: 10.1080/00014788.2008.9665774). 

4. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan → 79 item dari GRI 

(Global Reporting Initiative) G3 Versi Indonesia 

(www.globalreporting.org). 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui media perantara. Data yang digunakan diperoleh dari pusat 

referensi pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diakses melalui 

www.idx.co.id. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif. 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. 

Adapun yang menjadi variabel independen pada penelitian ini adalah 

pengungkapan tata kelola, pengungkapan manajemen risiko korporasi, 

pengungkapan modal intelektual dan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan suatu gambaran investor terhadap keberhasilan suatu 

perusahaan, karena jika harga saham perusahaan naik, maka perusahaan dianggap 

telah berhasil menjalankan usahanya dan mampu memberikan kepuasan dan 

keuntungan terhadap shareholder (Murnita & Putra, 2018). Salah satu alternatif 

yang dapat digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah menggunakan 

perhitungan Price to Book Value (PBV). PBV digunakan pada penelitian ini karena 

dianggap lebih mampu untuk melihat kondisi sebenarnya dari sebuah perusahaan 

karena PBV melihat dari sisi ekutias/ modal pada perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang dikelola dengan baik pada umumnya memiliki rasio PBV diatas satu (Sari, 

2013) dalam (Saerang, dkk. 2014). Rasio PBV diatas satu menggambarkan bahwa 

nilai saham perusahaan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai 

bukunya. Jika harga saham bernilai tinggi maka akan membuat nilai perusahaan 
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yang tinggi juga. Nilai PBV diatas 1 menggambarkan harga saham yang lebih tinggi 

dari nilai bukunya. Nilai diatas 1 menjadi poin lebih dimata investor karena 

memiliki kinerja organisasi yang tinggi serta mempunyai prospek yang baik di masa 

depan. Perhitungan PBV dapat digunakan menggunakan rumus: 

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎
 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Pengungkapan Tata Kelola 

  Pengungkapan tata kelola (corporate governance) merupakan salah satu 

elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan kepercayaan investor. Tata kelola perusahaan melibatkan 

serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang 

saham, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004).  Perhitungan item 

pengungkapan tata kelola menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item 

yang diungkapkan diberikan nilai 1 dan 0 apabila tidak diungkapkan. Terdapat 26 

item pengungkapan tata kelola berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan 

Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 sebagai ukuran menilai 

pengungkapan tata kelola. Hasil diatas 50% menunjukan bahwa perusahaan sudah 

memiliki kinerja organisasi yang baik dalam pengungkapan tata kelola perusahaan. 
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𝐺𝐶𝐷𝐼 =
∑ 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗

∑ 𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗
 

Keterangan: 

GCDI  : Corporate Governance Disclosure Index 

∑ij Ditem : Total item GCD yang diungkapkan 

∑ij ADitem : Total item GCD yang seharusnya diungkapkan 

 

3.3.2.2 Pengungkapan Manajemen Risiko Korporasi 

  Pengungkapan manajemen risiko korporasi merupakan informasi yang 

berkaitan dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola risiko (Devi, dkk. 

2017). Pengungkapan manajemen risiko korporasi pada penelitian ini 

menggunakan kerangka pengendalian COSO ERM tahun 2017 karena mempunyai 

konsep pengintegrasian antara praktik manajemen risiko perusahaan pada seluruh 

level entitas untuk dapat mempercepat dan memperlancar tujuan dan target dari 

kinerja suatu organisasi. 

  Perhitungan item pengungkapan manajemen risiko korporasi menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu setiap item yang diungkapkan diberikan nilai 1 dan 0 

apabila tidak diungkapkan. Terdapat 20 item pengungkapan berdasarkan COSO 

ERM Framework (www.coso.org) sebagai ukuran menilai pengungkapan 

manajemen risiko korporasi perusahaan. Informasi mengenai pengungkapan 

manajemen risiko korporasi diperoleh dari laporan keuangan (annual report) dan 

situs perusahaan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011) dalam (Pamungkas & Maryati, 
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2017). Hasil diatas 50% menunjukan bahwa perusahaan sudah memiliki kinerja 

organisasi yang baik dalam pengungkapan manajemen risiko korporasi. 

𝐸𝑅𝑀𝐼 =
∑ 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗

∑ 𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗
 

Keterangan: 

ERMI  : Enterprise Risk Management Disclosure Index 

∑ij Ditem : Total item ERMD yang diungkapkan 

∑ij ADitem : Total item ERMD yang seharusnya diungkapkan 

 

3.3.2.3 Pengungkapan Modal Intelektual 

  Pengungkapan modal intelektual merupakan tingkat pengungkapan atas 

modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk aset tak berwujud 

dan dapat mendorong penciptaan nilai karena memiliki kemampuan untuk 

mendorong kinerja organisasi (Bontis, 1998). 

 Pada penelitian ini pengungkapan modal intelektual menggunakan teknik 

analisis konten dalam bentuk yang paling sederhana yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pemberian skor untuk item pengungkapan dilakukan dengan 

menggunakan skala dikotomi tidak tertimbang (unweighted dichotomous scale) 

(Pamungkas & Maryati, 2017). Terdapat 81 item pengungkapan berdasarkan Singh 

& Zahn (2008) (DOI: 10.1080/00014788.2008.9665774) sebagai ukuran menilai 

pengungkapan modal intelektual. Hasil diatas 50% menunjukan bahwa perusahaan 
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sudah memiliki kinerja organisasi yang baik dalam pengungkapan modal 

intelektual. 

𝐼𝑁𝐶𝐼 =
∑ 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗

∑ 𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗
 

Keterangan: 

INCI  : Intellectual Capital Disclosure Index 

∑ij Ditem : Total item ICD yang diungkapkan 

∑ij ADitem : Total item ICD yang seharusnya diungkapkan 

 

3.3.2.4 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen bisnis untuk 

berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, 

keluarga mereka, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka (WBCSD, 2002). 

 Pada penelitian ini, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

menggunakan teknik analisis konten dalam bentuk yang paling sederhana yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pemberian skor menggunakan skala dikotomi tak 

tertimbang. Terdapat 79 item pengungkapan berdasarkan GRI (Global Reporting 

Initiative) G3 Versi Indonesia (www.globalreporting.org) yang digunakan sebagai 

ukuran pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil diatas 

50% menunjukan bahwa perusahaan sudah memiliki kinerja organisasi yang baik 

dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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𝐶𝑆𝑅𝐼 =
∑ 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗

∑ 𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑗
 

Keterangan: 

CSRI  : Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

∑ij Ditem : Total item CSRD yang diungkapkan 

∑ij ADitem : Total item CSRD yang seharusnya diungkapkan 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk memberikan 

deskripsi atau memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 

kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Analisis deskriptif pada penelitian ini 

digunakan dalam variabel dependen berupa nilai perusahaan dan variabel 

independen berupa pengungkapan tata kelola, pengungkapan manajemen risiko 

korporasi, pengungkapan modal intelektual & pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

  Pada uji asumsi klasik, peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik dalam persamaan regresi berganda. Pengujian yang 

dilakukan diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik adalah apabila berada dalam distribusi normal atau 

mendekati normal. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dimana data dapat dikatakan terdistibusi normal jika nilai probabiitas (sig) 

kolmogorov-smirnov > 0.005. 

 

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Jika 

tidak terbukti adanya multikolinearitas maka menjadi ciri bahwa terdapat model 

regresi yang bagus. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam 

model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). 

Kriteria untuk pengambilan kesimpulan dalam pengujian ini yaitu: 
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1. Jika tolerance ≥ 0.10 atau VIF ≤ 10, artinya tidak ada multikolinearitas. 

2. Jika tolerance ≤0.10 atau VIF ≥ 10, artinya ada multikolinearitas. 

 

3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2011). Pada pengujian ini, akan 

dilakukan dengan uji Durbin Watson. 

 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya (Ghozali, 2011). Uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan uji Park 

untuk menguji apakah ada atau tidak heteroskedastisitas. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

model regresi berganda dimana untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tata 

kelola, pengungkapan manajemen risiko korporasi, pengungkapan modal 

intelektual & pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. Model analisis dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan berikut: 
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PBV  = β0+β1GCDI+β2ERMI+β3INCI+β4CSRI+e 

 

Keterangan: 

PBV : Nilai Perusahaan 

GCDI : Corporate Governance Disclosure Index  

ERMI : Enterprise Risk Management Disclosure Index 

INCI : Intellectual Capital Disclosure Index 

CSRI : Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

β0 : Konstanta 

β1 – β4 : Koefisien regresi 

e : Error 

 

3.6 Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 

1. H1-H4 diterima apabila: Nilai sig/2 < α (α = 0,05 atau 5%) dan nilai β1 – β4 

≥ 0 (bernilai positif). 

2. H1-H4 ditolak apabila: Nilai sig/2 ≥ α (α = 0,05 atau 5%) dan nilai β1 – β4 < 

0 (bernilai negatif). 

 

 

 

 


