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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang telah 

terdaftar dalam BEI dalam periode 2015-2019. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria berikut : 

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Perusahaan non-

keuangan adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk 

berupa barang dan atau perusahaan yang menyediakan jasa non-

keuangan seperti transportasi. Indonesia merupakan urutan keempat 

sebagai negara penyumbang emisi per kapita terbesar di dunia setelah 

China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Di Indonesia emisi banyak 

dihasilkan dari sektor industri, dimana dalam operasionalnya 

menggunakan 70% energy fosil dari total energi yang dikonsumsi. 

Selain itu industri tambang merupakan penyumbang emisi terbesar di 

negara berkembang termasuk Indonesia (Kementerian energi dan 

sumber daya mineral, 2013 dalam Suhardi dan Purwanto, 2015) 

2. Perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report selama tahun 2015 

sampai dengan 2019. Informasi mengenai emisi karbon dijelaskan 

dalam Sustainability Report.  
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3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang 

rupiah. 

4. Perusahaan yang melaporkan biaya Corporate Social Responsibility 

pada laporan keuangannya. 

5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada periode tahun 2015 

sampai dengan 2019. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak 

melakukan pembayaran pajak. 

 Berdasarkan kriteria diatas, maka hasil sampling dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Jumlah Perusahaan Non Keuangan yang Digunakan dalam 

Penelitian 

Identifikasi Perusahaan 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Perusahaan non keuangan yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
tahun 2015 sampai dengan 2019. 

426 437 471 524 575 2433 

Perusahaan yang tidak menerbitkan 

Sustainability Report selama tahun 2015 
sampai dengan 2019. 

-401 -406 -437 -485 -527 -2256 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 
keuangan dalam mata uang rupiah. 

-6 -10 -11 -12 -14 -53 

Perusahaan yang tidak melaporkan biaya 
Corporate Social Responsibility pada laporan 
keuangannya 

-2 -2 -4 -4 -10 -22 

Perusahaan yang mengalami kerugian pada 
periode tahun selama tahun 2015 sampai 
dengan 2019.  

-3 -1 -1 -2 -1 -8 

Data outlier 0 -1 -1 -1 -1 -4 
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Jumlah Sampel 14 18 18 21 23 90 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh melalui perantara. Penelitian ini merupakan data sekunder yang 

berasal dari laporan keuangan perusahaan periode 2015 - 2019 diperoleh dari 

www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan terkait selama periode 2015 – 2019. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.  

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan. Menurut Chung 

& Pruitt sebagaimana dalam yang dikutip dalam Sudiyatno & Puspitasari (2010), 

pengukuran variabel nilai perusahaan menggunakan modifikasi Tobin’s Q sebagai 

berikut. 

𝑄 =  
(𝑀𝑉𝑆 + 𝐷)

𝑇𝐴
 

Keterangan : 

𝑄 = Nilai perusahaan 

𝑀𝑉𝑆 = Harga saham penutupan x jumlah saham beredar 

𝑇𝐴 = Total aset 

𝐷 = Debt 

Debt dapat dihitung menggunakan rumus : 

http://www.idx.co.id/
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𝐷 = (𝐴𝑉𝐶𝐿 − 𝐴𝑉𝐶𝐴 ) + 𝐴𝑉𝐿𝑇𝐷 

Dimana : 

AVCL = Accounting value of the firm’s Current Liabilities 

 = Short Term Debt + Taxes Payable 

AVLTD = Accounting value of the firm’s Long Term Debt 

 = Long Term Debt 

AVCA = Accounting value of the firm’s Current Assets 

 = Cash + Account Receivable + Inventories 

Rasio Tobin’s Q memberikan gambaran mengenai aspek fundamental 

perusahaan dan pandangan pasar terhadap perusahaan yaitu sejauh mana penilaian 

pihak luar termasuk investor pada perusahaan Perusahaan yang memiliki nilai 

Tobin’s Q sama dengan 1 maka nilai pasar merefleksikan aset dalam perusahaan 

atau saham perusahaan dalam kondisi average. Hal ini menunjukkan bahwa 

manajemen stagnan dalam mengelola aset. Jika nilai Tobin’s Q diatas 1 

menunjukkan nilai pasar yang lebih besar daripada nilai aset atau saham perusahaan 

dalam kondisi overvalued berarti pasar memberi penilaian lebih terhadap 

perusahaan dan menunjukkan bahwa manajemen berhasil dalam mengelola aset 

serta potensi pertumbuhan investasi tinggi. Namun jika nilai Tobin’s Q kurang dari 

1 maka nilai pasar lebih kecil daripada nilai aset perusahaan atau saham perusahaan 

dalam kondisi undervalued berarti pasar memberi penilaian kurang terhadap 

perusahaan dan menunjukkan bahwa manajemen kurang baik dalam mengelola aset 
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serta potensi pertumbuhan investasi rendah. Berdasarkan penjelasan diatas investor 

yang mencari capital gain dapat mengambil keputusan untuk membeli, menahan, 

atau menjual saham.     

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Profitabilitas 

 Variabel profitabilitas dalam penelitian ini adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba atau efektivitas perusahaan dalam 

mengelola perusahaan. Return on Asset merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai tingkat laba terhadap aset yang digunakan 

dalam menghasilkan laba. Menurut Hanafi dan Halim (2003) dalam 

Savitri dan Haryanto (2012) pengukuran variabel profitabilitas adalah 

sebagai berikut :   

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

2. Likuiditas 

 Menurut Murhadi (2013) dalam Awulle et al., (2018) likuiditas 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam penelitian ini 

rasio likuiditas diukur menggunakan Current Ratio. Current Ratio  

merupakan rasio yang digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam 
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memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. 

Pengukuran Current Ratio adalah sebagai berikut :   

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

3. Independensi Dewan Komisaris  

 Menurut peraturan BAPEPAM-LK Kep-29/PM/2004 komisaris 

independen adalah komisaris independen dari luar perusahaan publik 

atau emiten. Pengukuran variabel independensi dewan komisaris adalah 

sebagai berikut : 

𝐼𝐷𝐾 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
X 100%  

4. Ukuran Komite Audit  

 Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang 

dipilih untuk bertanggung jawab dalam pengawasan pelaporan 

keuangan. Pengukuran variabel ukuran komite audit adalah sebagai 

berikut Obradovich dan Gill (2013): 

𝑈𝐾𝑜𝑚𝑎𝑢 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 

5. Corporate Social Responsibility 

 Dalam laporan keuangan penyajian biaya sosial secara umum 

telah terakomodasi dalam PSAK No. 1 tahun 2004 mengenai penyajian 

laporan keuangan dan Exposure Draft PSAK No. 20 tahun 2005 

mengenai akuntansi lingkungan (Puspitaningtyas, 2016). Pada 

umumnya penyajian biaya sosial diungkapkan dengan akun biaya 

sosial, biaya lingkungan, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya 

masyarakat. 
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 Pengukuran variabel Corporate Social Responsibility adalah 

sebagai berikut :  

 𝐶𝑆𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐶𝑆𝑅

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai 

aktivitas CSR. Biaya CSR dapat dilihat pada laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan pada bagian tanggung jawab sosial 

perusahaan, catatan atas laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. 

Semakin tinggi nilai CSR artinya semakin besar persentase biaya yang 

digunakan untuk CSR dari total aset perusahaan.   

6. Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon 

 Dalam penelitian ini variabel tingkat pengungkapan emisi karbon 

diukur menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi 

et.al (2013). Checklist digunakan untuk menunjukkan tingkat 

pengungkapan sukarela terkait perubahan iklim dan emisi karbon yang 

tersedia pada laporan. Berikut ini merupakan checklist pengungkapan 

emisi karbon : 

Tabel 3. 2 Carbon Emission Disclosure Checklist 

No Kategori Item 

1 
Perubahan Iklim : Risiko dan 

Peluang 

 CC-1 : Penilaian terhadap risiko (peraturan khusus maupun umum) 

yang berhubungan dengan perubahan iklim dan tindakan yang 

diperoleh untuk mengelola risiko tersebut. 

2 
 CC-2 : Penilaian saat ini (dan masa depan) dari implikasi 

keuangan, bisnis, dan peluang dari perubahan iklim.  
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3 

 Emisi Gas Rumah Kaca 

(GHG/Greenhouse Gas) 

GHG-1 : Penilaian metodologi yang digunakan untuk mengukur 

emisi gas rumah kaca (misal protocol GRK atau ISO)  

4 
GHG-2 : Keberadaan verifikasi eksternal kuantitas emisi GRK oleh 

siapa dan atas dasar apa.  

5 
GHG-3 : Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO2-e) yang 

dihasilkan.  

6 
GHG-4 : Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi gas rumah 

kaca 43 secara langsung.  

7 
GHG-5 : Pengungkapan emisi GRK berdasarkan sumbernya (misal: 

batu bara, listrik, dan lain-lain).  

8 
GHG-6: Pengungkapan emisi gas rumah kaca berdasarkan fasilitas 

atau level segmen.  

9 
GHG-7: Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun 

sebelumnya.  

10 

 Konsumsi Energi (EC/ Energy 

Consumption) 

EC-1 : Jumlah energi yang dikonsumsi (contohnya tera-joule atau 

PETA-joule).  

11 
EC-2: Kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber daya yang 

dapat diperbaharui.  

12 EC-3: Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.  

13 Pengurangan Gas Rumah Kaca 

dan Biaya (RC/Reduction and 

Cost)  

RC-1: Rincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi 

GRK.  

14 
RC-2: Spesifikasi dari target level dan tahun pengurangan emisi 

GRK.  
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15 

RC-3: Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or 

savings) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana 

pengurangan emisi karbon.  

16 
RC-4: Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam 

perencanaan belanja modal (capital expenditure planning).  

17 
Akuntabilitas Emisi Karbon 

(AEC/Accountability of 

Emission Carbon)  

AEC-1: Indikasi dimana dewan komite (atau badan eksekutif 

lainnya) memiliki tanggung jawab atas tindakan yang berkaitan 

dengan perubahan iklim.  

18 

AEC-2: Deskripsi mekanisme dimana dewan (atau badan eksekutif 

lainnya) meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan 

iklim. 

Sumber : (Choi et al., 2013) 

Perhitungan indeks Carbon Emission Disclosure dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (Choi et al., 2013) 

1. Memberikan skor pada setiap item pengungkapan. 

2. Setiap item bernilai 1 sehingga apabila perusahaan 

mengungkapkan semua item pada informasi yang dilaporkan 

maka skor perusahaan tersebut 18. 

3. Carbon Emission Disclosure =  (
∑𝑑𝑖

𝑀
)𝑥 100% 

Keterangan: ∑𝑑𝑖 = total item yang diungkapkan, 𝑀= total item 

maksimal (18 item). 

7. Penghindaran Pajak 
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 Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur 

menggunakan CETR. CETR dapat dihitung menggunakan rumus 

(Hanlon & Heitzmen, 2010 dalam Astuti & Aryani, 2016) : 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝐸𝑇𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑 𝑖, 𝑡

𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖, 𝑡
 

Keterangan : 

Cash ETR  : effective tax rate berdasarkan jumlah kas pajak yang 

dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. 

Cash Tax Paid : jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada 

tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

Pretax Income : pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada 

tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

Jumlah kas pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dilihat pada 

laporan keuangan perusahaan pada bagian arus kas. Nilai CETR adalah 

jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t dibagi 

dengan laba sebelum pajak (Astuti & Aryani, 2016). Semakin kecil nilai 

CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar (Astuti & 

Aryani, 2016). Perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak 

jika nilai CETR sama dengan dibawah 40%, karena titik maksimum 

nilai CETR dibawah 40%.  

3.3.2 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan agar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 
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yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. 

Perusahaan dapat diukur menjadi tiga bagian yaitu perusahaan besar, perusahaan 

kecil, dan perusahaan menengah. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset 

yang dimiliki perusahaan.  

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Metode statistik deskriptif adalah pandangan terhadap variabel yang diteliti, 

yaitu independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, profitabilitas, likuiditas, 

tanggung jawab sosial perusahaan, tingkat pengungkapan emisi karbon, dan 

penghindaran pajak.  Deskripsi  ini akan menunjukan nilai rata-rata, nilai minimum, 

nilai maksimum dan standar deviasi. Maka analisis deskriptif ini akan menunjukan 

gambaran mengenai  variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan variabel 

independen yaitu independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, 

profitabilitas, likuiditas, tanggung jawab sosial perusahaan, tingkat pengungkapan 

emisi karbon dan penghindaran pajak, ukuran perusahaan. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji 

asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 
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Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan menilai apakah variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak dalam model 

regresi (Ghozali, 2009 dalam Gunawan, 2017). Pengujian normalitas dilakukan 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data tersebut distribusi normal 

atau tidak. Jika nilai probabilitas (sig)  Kolmogorov-Smirnov bernilai > 0,05 maka 

variabel tersebut dikatakan berdistribusi normal.  

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan menilai apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Variabel terbebas dari multikolinieritas apabila nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) ≤ 10 dan tolerance ≥ 0,10. Model regresi dikatakan 

baik apabila terbebas dari multikolinieritas. 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji yang menilai apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance residual pengamatan satu dengan yang lain berbeda maka 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009 dalam Gunawan, 2017). Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan 

keragaman variabel independen bervariasi pada data yang dimiliki. Jika (sig) 

koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel independen lebih besar dari α = 

0,05 maka data terbebas dari heteroskedastisitas. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar anggota sampel (Ghozali, 2009 dalam Gunawan, 2017).  

Regresi yang terbebas dari autokorelasi merupakan model regresi yang baik. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson hasil regresi 

dengan nilai dalam tabel Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson hasil regresi dU 

< d < 4 – dU maka data tersebut bebas dari autokorelasi. Penelitian ini dilakukan 

Uji Durbin Watson dan Uji Runs Test. Uji Runs Test digunakan untuk menguji 

apakah data pengujian sistematis (Ghozali, 2009 dalam Gunawan, 2017).   

3.4.3 Pengujian Hipotesis 

3.4.3.1 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih dari independen dengan variabel dependen serta variabel 

kontrol. Persamaan dari regresi linier berganda digambarkan sebagai berikut : 

Firmval = β0+ β1IDK+ β2Ukomau+ β3ROA+ β4Likui+ β5CSR + β6ECD + 

β7Tax_Avo + β8Size + ℇ 

Keterangan : 

Firmval : Nilai Perusahaan 

IDK  : Independensi Dewan Komisaris  

Ukomau  : Ukuran Komite Audit 

ROA  : Profitabilitas 

Likui  : Likuiditas 

CSR  : Corporate Social Responsibility 

ECD  : Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon 
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Tax_Avo  : Penghindaran Pajak 

 Size          : Ukuran Perusahaan 

 

3.4.3.2 Uji F (signifikan model simultan) 

Uji F berguna untuk menunjukkan apakah adanya pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian dilakukan 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5% serta kriteria sebagai berikut : 

1. Jika nilai Sig < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, artinya secara 

simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

2. Jika nilai Sig ≥ 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya secara 

simultan semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel  

dependen. 

 

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Uji 𝑅2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Jika nilai  adjusted R2 negatif, maka dapat diartikan sebagai R2=0  

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Jika nilai adjusted R2 mendekati 1 berarti variabel 

independen memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai variabel dependen, 

namun jika adjusted R2 lebih dari 2, maka adjusted R2 sebagai koefisien 

determinasi. 



  

58 
 

 

3.4.3.4 Uji Hipotesis 

Uji t dilakukan untuk mengetahui hipotesis dalam penelitian mengenai 

apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t berfungsi 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen terikat 

secara parsial. Dengan menggunakan signifikan tingkat 0,05 atau α = 5%, dengan 

memiliki kriteria : 

1 𝐻1 − 𝐻6  Jika nilai t < 0.05 dan koefisien 𝛽
1

− 𝐻6 bernilai positif 

maka hipotesis diterima, artinya bahwa variabel independen (X) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

2 𝐻7       Jika nilai t < 0.05 dan koefisien 𝛽
7
 bernilai negatif maka 

hipotesis diterima, artinya bahwa variabel independen (X) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

3 Jika nilai t ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya bahwa variabel 

independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y).


