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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu 

variabel dengan variabel yang lain. Hubungan ini dapat berupa hubungan biasa 

(korelasi), maupun hubungan kausalitas (sebab akibat). 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu Internet Financial 

Reporting sebagai variabel terkait (dependent) dan profitabilitas, leverage, 

likuiditas, dan reputasi auditor sebagai variabel bebas (independent). 

1. Profitabilitas (  ) 

 Profitabilitas perusahaan merupakan suatu aspek penting yang dapat 

dijadikan acuan oleh investor atau pemilik untuk menilai kinerja manajemen 

dalam mengelola suatu perusahaan. Variabel profitabilitas diukur dengan 

menggunakan ROA (laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva).  

𝑅𝑂𝐴 = 
           

          
 × 100% 

2. Leverage (  ) 

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan. Leverage dapat diartikan 

sebagai pengukur besarnya asset yang dibiayai dengan menggunakan 

liabilitas.  
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Dalam penelitian itu leverage diukur dengan menggunakan rasio total 

liabilitas terhadap total aktiva. 

Leverage  = 
                

          
 

3. Likuiditas (  ) 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya . Rasio ini menunjukkan sejauh 

mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar . Likuiditas 

perusahaan dihitung dengan Current Ratio dengan rumus : 

Current Ratio  = 
            

                
 

4. Reputasi Auditor (  ) 

Reputasi auditor adalah auditor yang memiliki nama baik dan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi 

dan digunakan sebagai tanda petunjuk terhadap kualitas perusahaan  

(DeAngelo, 1981). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ukuran 

variabel dummy, dengan melihat apakah KAP tersebut berafiliasi dengan 

KAP Big Four atau tidak, kode 1 untuk KAP Big Four dan kode 0 untuk 

KAP Non Big Four (Lestari dan Chariri 2012). 

5. Internet Financial Reporting (Y) 

Pada penelitian ini Internet Financial Reporting sebagai variabel 

dependen. Indeks Internet Financial Reporting menggunakan indeks 

pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al., (2000) dan Lymer et 

al., (1999). Indeks yang dikembangkan oleh Cheng et al., (2000) terdiri dari 4 

komponen, dan empat komponen masing-masing diberi bobot sebagai berikut 
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isi/content sebesar (40%), ketepatwaktuan/timeliness sebesar (20%), 

pemanfaatan teknologi (20%) dan dukungan pengguna/user support (20%).  

 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 yang telah 

mempublikasikan laporan keuangannya 

   Pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam 

penelitian ini kriteria dalam purposive sampling adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi yang memiliki       

Website. 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan    

laporan keuangan melalui website pada periode yang berakhir tahun 2016. 

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel 

 

 Pemilihan Sampel                 Jumlah 

    

   Perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi  37 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2016      

    Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  (0) 

    yang tidak memiliki website.   

    Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia   (3) 

    yang tidak mempublikasikan laporan keuangan melalui  

    official website tahun 2016 

  Perusahaan yang terpilih sebagai sampel    34 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui 

orang lain atau lewat dokumen yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah informasi keuangan dan non keuangan yang terdapat 

dalam situs perusahaan yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) Fact 

2016. Data dipeoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) , 

website resmi perusahaan sampel dan dengan cara mempelajari literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode: 

1. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen. Dalam hal 

ini     data diperoleh melalui Indonesia Stock Exchange (IDX) Fact 2016. 

2. Melakukan pengamatan terhadap website perusahaan dengan tahap-tahap: 

a. Melihat alamat perusahaan yang tercantum dalam Indonesia Stock 

Exchange (IDX) Fact 2016. 

b. Website perusahaan yang tidak tercantum dalam IDX, peneliti 

menggunakan search engine yang umum digunakan seperti Google 

dan Yahoo. 

c. Website perusahaan diakses untuk menguji aksesbilitasnya dan untuk 

keperluan pengumpulan data. 

http://www.idx.co.id/
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d. Apabila tidak ditemukan website melalui IDX atau search engine, 

maka perusahaan dianggap tidak mempunyai website. 

e. Perusahaan yang memiliki website dan mengungkapkan informasi 

keuangan dianggap melakukan praktik IFR, sedangkan perusahaan 

yang memiliki website dan tidak mengungkapkan laporan keuangan di 

website dianggap tidak menerapkan IFR. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini      

adalah regresi linier berganda, statistik deskriptif juga digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini.  

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minumum. 

2. Uji Asumsi Klasik  

 Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik sebelumnya. Hal ini dilakukan agar data sampel yang 

diolah dapat benar–benar mewakili populasi secara keseluruhan. 

a. Uji Normalitas Data  

  Uji normalitas salah satunya dapat dilakukan melalui Uji Skewness 

dan Kurtosis, yakni dengan melihat nilai skewness dan kurtosis. Uji 

normalitas menggunakan skewness dan kurtosis (α 5%) dapat 
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dikatakan baik atau disebut normal apabila nilai Zskewness dan 

Zkurtosis berada di antara -1,96 dan +1,96.  

b. Uji Multikolinearitas  

 Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel indipenden). 

Deteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) atau nilai tolerance. Nilai yang 

dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10 (Ghozali, 2009, 95). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi dilihat dari hubungan antara variabel bebas yang  ditunjukkan 

oleh angka tolerance dan variance inflation factor (VIF) yaitu: 

a) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut 

b) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan 

bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

c. Uji Heterokedastisitas  

  Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan  yang  lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastitas 

dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2009). 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi . Pengujian autokerelasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan Uji Durbin-Watson. 

3. Regresi Linear Berganda 

Model regresi yang digunakan penelitian ini adalah model regresi berganda 

dengan rumus sebagai berikut : 

Y = α +      +      +      +      + €  

Keterangan: 

 Y  =  Internet Financial Reporting 

   = Konstanta 

        =  Koefisien Regresi  Profitabilitas perusahaan 

        =  Koefisien Regresi  Leverage Perusahaan 

        =  Koefisien Regresi  Likuiditas Perusahaan 

        =  Koefisien Regresi  Dummy variable untuk reputasi 

auditor 

 Є  =  Kesalahan Residual. 

4.  Uji Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi (𝑅 ) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅  yang kecil berarti kemampuan 
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variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2009, 87). 

 


