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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti 

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRR) pada tahun 2016-2020. 

Perusahaan yang mengikuti ASRR pada tahun 2016-2020 ini dapat 

digunakan sebagai populasi, dimana ASRR ini merupakan ajang rutin pada 

setiap tahun yang berhubungan dengan keberhasilan setiap perusahaan 

dalam melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

ramah lingkungan serta ditandai dengan pembuatan pelaporan 

Sustainability reporting perusahaan sesuai standar yang telah disepakati 

oleh GRI standards. Peserta ASRR ini semakin meningkat setiap tahunnya 

yang artinya bahwa perusahaan di Indonesia telah semakin menyadari akan 

pentingnya peran Sustainability report (Pelaporan Keberlanjutan) yang 

berdampingan dengan Financial report (Pelaporan Keuangan). Dalam 

penyusunan Pelaporan Keberlanjutan (Sustainability Report) dan telah 

mendaftar menjadi peserta ASRR (Asia Sustainability Reporting Rating), 

maka informasi tersebut dapat mengetahui apakah perusahaan mampu 

dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, karyawan 

mapun masyarakat dan alam, pengaruh proses produksi maupun aktivitas 

perusahaan terhadap lingkungan serta sejauh mana perusahaan dapat 

mengkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat. Pemilihan perusahaan 

ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan GRI standards tersebut dapat 
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dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan ASRR 

tersebut.  

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling ini bertujuan untuk 

menentukan kriteria tertentu yang terpenuhi dalam pengambilan sampel 

data penelitian. Adapun kriteria sampel penelitian yang harus dipenuhi 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang memperoleh penghargaan pada Asia Sustainability 

Reporting Rating (ASRR) pada tahun 2016-2020. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (Annual Report) 

maupun laporan keberlanjutan (sustainability report) secara lengkap. 

3. Perusahaan-perusahaan yang menampilkan data yang digunakan untuk 

menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas terhadap sustainability reporting dengan kepemilikan 

institusional sebagai variabel moderating.  

Adapun ringkasan kriteria pemilihan sampel penelitian ini dapat 

disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini:  

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian 
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Kriteria 

Tahun 

Total 

2016 2017 2018 2019 2020 

Perusahaan yang 

memperoleh penghargaan 

pada Asia Sustainability 

Reporting Rating (ASRR) 

pada tahun 2016-2020. 

45 34 38 41 39 197 

Laporan tahunan yang 

tidak dapat diakses (di web 

dan di idx) 

(13) (4) (7) (13) (15) (52) 

Perusahaan yang tidak 

dapat mengakses data 

kepemilikan institusional 

0 0 0 0 0 0 

Laporan yang tidak dapat 

mengakses sustainability 

reporting 

(3) (6)   (1) 0 (1) (11) 

Total Sampel 29 24 30 28 23 134 

Sumber: http://sra.ncr-id.org dan website setiap perusahaan (data diolah) 

Jumlah populasi pada tahun 2016-2020 dalam penelitian ini 

berjumlah 197 perusahaan. Penelitian ini dapat memperoleh sampel dalam 

memenuhi kriteria dan dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 134 

perusahaan. 

3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

sumber data yang dapat diperoleh dari www.idx.co.id maupun website 

resmi perusahaan.  

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini berupa data 

http://sra.ncr-id.org/
http://www.idx.co.id/
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annual report, laporan tahunan perusahaan pada tahun 2016-2020 yang 

diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) atau www.idx.co.id, 

website resmi perusahaan dan ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory).  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitin ini 

merupakan metode dokumentasi dimana dalam metode ini dapat dilakukan 

dengan mempelajari catatan atau dokumen perusahaan yang berupa laporan 

tahunan, laporan keuangan dan sustainability reporting yang telah 

diterbitkan oleh perusahaan dari tahun 2016-2020. Data diperoleh dari 

website www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.   

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini terdiri atas 3 jenis variabel yaitu variabel dependen 

(terikat) variabel independen (bebas) dan variabel moderating. Variabel 

dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan sustainability report. Variabel independen (bebas) dalam 

penelitian ini meliputi: umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan likuiditas. Sedangkan variabel moderating meliputi kepemilikan 

institusional.  

3.4.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel 

yang mempengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian 

ini variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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sustainability report. Sustainability report adalah proses pelaporan 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu organisasi dan 

rencana., mengungkapkan, serta memperlihatkan adanya upaya 

perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh 

pemangku kepentingan. (Budi Rofelawaty, 2014) 

Pada penelitian ini menggunakan GRI standards 2016 

didalamnya terdapat 145 item yang diungkapkan. Dari 145 item 

tersebut terdiri dari 5 aspek, yaitu: 

1. Standar Universal dengan 3 indikator, yaitu: landasan, 

pengungkapan umum, pendekatan manajemen. 

2. Standar ekonomi dengan 6 indikator, yaitu: kinerja 

ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak 

langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, dan perilaku 

anti-persaingan. 

3. Standar lingkungan dengan 8 indikator yaitu: material, 

energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah dan 

limbah, kepatuhan lingkungan dan penilaian lingkungan 

pemasok. 

4. Standar sosial dengan 19 indikator, yaitu: kepegawaian, 

hubungan tenaga kerja/manajemen, kesehatan dan 

keselamatan, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman 

dan kesempatan setara, non-diskriminasi, kebebasan 

berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja 
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paksa atau wajib kerja, praktik keamanan, hak-hak 

masyarakat adat, penilaian HAM, masyarakat lokal, 

penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan 

dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, 

privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi. 

5. Daftar istilah indikator standar GRI dengan 1 indikator.  

 Pengukuran pengungkapan sustainability report 

menggunakan analysis content, yang artinya sebuah metode 

pengkodifikasian sebuah teks atau isi dari sebagian tulisan ke 

dalam berbagai kelompok atau kategori berdasarkan kriteria 

tertentu. Metode ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist 

pada item-item pengungkapan dan memberikan skor untuk setiap 

item pengungkapan. Skor yang diberikan untuk setiap item yang 

diungkapkan oleh perusahaan bervariasi. Salah satunya dapat 

menggunakan dengan skala dummy. Apabila perusahaan 

mengungkapkan item maka akan diberi nilai 1 dan apabila tidak 

mengungkapkan maka diberi nilai 0, selanjutnya setiap item 

dijumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah total 

pengungkapan berdasarkan GRI Standards tahun 2016 sebesar 145 

item (GRI, 2016). 

                          𝑆𝑅𝐷𝐼                                                   

= (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛) 
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3.4.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lainnya (dependen). Variabel independen (bebas) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan likuiditas.  

3.4.2.1 Umur Perusahaan (X1) 

Umur Perusahaan dapat menunjukkan bahwa 

lamanya perusahaan berdiri maka suatu perusahaan telah 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu bersaing 

dalam dunia usaha maupun mampu dalam mengatasi 

kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan 

perusahaan demi mempertahankan kesinambungan dalam 

usahannya (Fikih, 2016). Sehingga Umur perusahaan dapat 

dihitung mulai dari tanggal laporan tahunan perusahaan 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) hingga tanggal 

IPO (perusahaan yang berhasil menjual sebagian sahamnya 

kepada public atau masyarakat umum), sehingga rumus 

yang digunakan pada umur perusahaan sebagai berikut: 

Umur perusahaan = Tahun Penelitian – Tahun 

Listing 

3.4.2.2 Ukuran Perusahaan (X2) 

Menurut Rifandi (2017) menjelaskan bahwa 

ukuran perusahaan (size) merupakan suatu skala yang 
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berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas 

suatu perusahaan, dengan skala ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan 

keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan dapat dihitung menggunakan total asset 

perusahaan. Sehingga variabel ukuran perusahaan dapat 

dirumuskan, sebagai berikut: 

SIZE = 𝐿n Total Aset 

3.4.2.3 Profitabilitas (X3) 

Menurut Fadhila (2014) Profitabilitas merupakan 

suatu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi para pemangku kepentingan. 

Semakin tinggi nya profitabilitas perusahaan maka 

perusahaan tersebut memiliki dana yang lebih dalam 

melakukan aktivitas sosial. Penelitian ini menggunakan 

rumus ROA (Return On Assets), dimana ROA ini 

digunakan untuk mengukur keefektivitas perusahaan pada 

asset yang telah dimiliki suatu perusahaan. Sehingga rumus 

yang digunakan dalam profitabilitas, sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3.4.2.4 Likuiditas (X4) 

Menurut Umi Aniswatur (2016) menyatakan 

bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur 
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kemampuan perusahaan dalam jangka pendek dengan 

melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang 

lancarnya. Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan 

Current Ratio (Hutang Lancar), dimana rasio ini digunakan 

dalam menunjukkan kemampuan bagi perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva atau asset lancer yang dimiliki 

oleh perusahaan. Likuiditas ini dapat dirumus, sebagai 

berikut: 

                                    𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

3.4.3 Variabel Moderating (Z) 

Variabel Moderating dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan 

besarnya jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

institusi seperti perusahaan asing, pemerintah, Lembaga keuangan 

(asuransi, bank, dan dana pension) pada perusahaan (Muhammad 

Khafid, 2021). Dengan adanya kepemilikan institusional ini para 

stakeholder mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja 

manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil 

oleh manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan 

tersebut. Sehingga kepemilikan institusional dapat dirumuskan, 

sebagai berikut: 
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                              𝐼𝑁𝑆𝑇 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑋 100% 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk 

mendeskripsikan variable penelitian secara individual. Menurut 

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa statistik deskriptif ini 

memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan swekness (kemencengan distribusi). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan sebelum melakukan 

pengujian regresi yang digunakan sebagai pengujian asumsi klasik 

yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

tersebut telah memenuhi kriteria dalam model regresi. Pengujian 

asumsi klasik ini meliputi: 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas data analisis ini digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi variabel dependen 

maupun independent atau keduannya berdistribusi secara 

normal ataukah tidak. Model regresi dikatan baik ini 

adalah apabila memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dengan 
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Kolmogorov-smirnov (KS) terhadap unstandardized 

residual hasil regresi. Data dikatakan normal apabila nilai 

probabilitas (sig) Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari a = 

0,05. Namun, jika dikatakan residual tidak berdistribusi 

normal maka nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 

lebih kecil dari a = 0,05. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk 

mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang tinggi antara variabel independent (variabel 

bebas) dalam model yang digunakan. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara varibel 

bebas (independent). Sehingga untuk mengetahui data 

yang digunakan mengalami multikolinearitas atau tidak, 

maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, serta 

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang sering 

digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya 

multikolineritas adalah nilai tolerance = 0,10 atau nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) = 10. Maka kriteria 

pengujian tersebut sebagai berikut: 

1. Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas. 
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2. Namun apabila tolerance value > 0,10 atau VIF < 

10 maka tidak terjadi multikolinearitas.  

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi tersebut memiliki ketidaksamaan varians 

dari residual atau eror satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Namun jika varians dari residual atau eror satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat 

dikatakan sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homoskedastisitas atau yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini 

dilakukan dengan uji Glejser yaitu dengan meregresikan 

nilai mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan 

variabel independen yang digunakan dalam persamaan 

regresi. Maka jika data dapat dikatakan bebas dari 

heterokedastisitas jika probabilitas (sig) koefisien regresi 

(ß) dari masing-masing variabel independen lebih besar 

dari a = 0,05. 

3.5.2.4 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Maka 

kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

1) Angka Durbin-Watson (DW) di bawah -2 maka 

terjadi autokorelasi positif.  

2) Angka Durbin-Watson (DW) di antara -2 sampai 

+2 maka tidak ada autokorelasi. 

3) Angka Durbin-Watson (DW) di atas +2 maka 

terjadi autorelasi negatif.  

3.5.3 Uji Moderated Regression Analysis 

Moderated Regression Analysis (uji interaksi) adalah 

aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Rumus persamaan regresi dalam penelitian 

ini, sebagai berikut:  

Y = α + β1 AGE + β2 SIZE + β3 ROA + β4 Current Ratio + β5 

AGE*INST + β6 SIZE*INST + β7 ROA*INST + β8 

Current Ratio*INST + ε  

Keterangan:  

Y   : Pengungkapan Sustainability Reporting 

AGE   : Umur Perusahaan 

SIZE   : Ukuran Perusahaan 
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ROA   : Profitabilitas 

CURRENT RATIO : Likuiditas 

INST    : Kepemilikan Institusional 

AGE*INST  : Moderasi 1 

SIZE*INST  : Moderasi 2 

ROA*INST  : Moderasi 3 

Current Ratio*INST : Moderasi 4 

α   : Konstanta 

β   : Koefisien 

ε   : Error 

3.5.4 Uji Kelayakan Model 

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol atau satu (0 ≤ R2 ≥ 1). Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Dengan kata lain, jika R2 semakin mendekati 

100%, maka semakin baik variabel independen dalam 
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menjelaskan variansi perubahan pada variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan adjusted R2 (adjusted R 

square). Dimana adjusted R square merupakan nilai R 

square yang di adjusted sesuai dengan ukuran model, 

dengan menggunakan Adjusted R Square = 1 – 

(SSres/dfress) / (SStotal/dftotal). Rumus tersebut dapat 

dilihat bahwa adjusted R square akan terlihat nilai negatif 

ketika nilai R square terlalu kecil sedangkan rasio antara 

jumlah observasi (N) dengan banyaknya variabel (k) 

terlalu kecil. Sehingga dengan menggunakan nilai adjusted 

R2 maka dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. 

Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau 

turun jika satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model (Ghozali, 2013).  

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Regresi Statistik F) 

Uji simultan (F) bertujuan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Jika Fhitung > Ftabel, atau 

probabilitas (sig) < 0,05, menunjukkan bahwa model 

regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika Fhitung < 

Ftabel, atau probabilitas (sig) > 0,05, maka akan 
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menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian 

hipotesis yaitu 95% atau α = 0,05.  

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Regresi 

Statistik T) 

Uji regresi statistik T ini digunakan untuk menguji 

pengaruh secara parsial atau individual antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan 

mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 

(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria, sebagai berikut: 

a. Bila nilai signifikan t < 0,05 maka H0 ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti 

bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang 

signifikan antara satu variabel independen (bebas) 

terhadap variabel dependen (terikat). 

b. Bila nilai signifikan t > 0,05 maka H0 diterima 

(koefisien regresi signifikan), yang berarti bahwa 

secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara satu variabel bebas (independen) 

terhadap variabel terikat (dependen).  


