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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalaha jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih 

yang bisa berbentuk kausalitas dan korelasi. 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen 

a. Profitabilitas 

Protitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu 

dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham (Mamduh dan Abdul Halim 

2009). Variabel ini diukur dengan ROA (return on asset) 

    
                         

          
       

b. Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang 

lancarnya. Perusahaan dengan tingkat rasio likuiditas tinggi akan menunjukan 

kemampuan perusahaan yang besar untuk dapat melunasi hutang-hutang jangka 

pendek secara tepat waktu (Mamduh dan Abdul Halim, 2009). Variabel ini diukur 

dengan current ratio. 
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c. Ukuran perusahaan 

Ukuran Perusahaan mengambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-

rata total aktiva. Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan nilai log 

of total asset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. 

                                 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sustainability report. 

Pengungkapan sustainability report dengan menggunakan indikator Global 

Reporting Initiative (GRI) G4. indikator dalam GRI dibagi menjadi 3 yaitu: 

ekonomi,  lingkungan hidup dan sosial. Total indikator yang ada mencapai 91 

indikator yang terdiri dari 9 indikator ekonomi, 34 indikator lingkungan dan 48 

indikator social. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan untuk mengukur 

variabel ini yaitu dengan menjumlah item yang diungkapkan dalam laporan 

sustainability perusahaan sampel lalu membaginya dengan total  jumlah indikator 

dalam pengungkapan laporan sustainability sesuai ketentuan dari GRI G4. 

SR= 
                                                  

                                   
      

 

C.  Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian 
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ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode penetapan 

sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Ulum dan Juanda 

2016). Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan tersebut mempublikasikan Sustainability report tahun 2016. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan Annual Report dan/atau Laporan Keuangan 

tahun 2015. 

 

D. Data dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016). Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa Annual Report dan Sustainability report perusahaan. 

Sumber data tersebut diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan 

website resmi masing-masing perusahaan sampel. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri laporan keuangan perusahaan 

dalam web BEI dan menelurusi laporan sustainability perusahaan dalam website 

resmi perusahaan dan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan. 

 

F. Teknik analisis data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian 

regresi berganda. Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari 
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penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat tersebut 

harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, dan 

heterokedasitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari uji multikolearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas sebelum melakukan pengujian hipotesis. Selain itu perlu 

dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai suatu data. 

1.  Statistik deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku 

umum atau generalisasi (Sanusi 2011). Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan 

dengan program SPSS. 

2.  Asumsi klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang 

mempunyai pola seperti distribusi normal. Uji asumsi normalitas untuk menguji data 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah data berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016). 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakan model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 



25 
 

 
 

(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonierisasi di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut: 

a. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Miltikolonieritas dapat 

disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel 

independen. 

b. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari: 1) nilai tolerance dan lawannya 

2) variance inflation factor (VIF) jika nilai  tolerance lebih besar dari 0,1 

dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya. Jika 

residual mempunyai varians yang sama, disebut homoskedastisitas. dan jika 

variansnya tidak sama disebut terjadi heteoskedastisitas. Persamaan regresi yang 

baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi 

dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak 

berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai itu sendiri, nilai periode 

sebelumnya atau nilai periode sesudahnya (Purbayu dan Ashari 2005) 
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3. Analisis regresi linier berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka tahap selanjutnya adalah 

pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda. Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan : 

Y = Sustainability report 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Likuiditas 

X3 = Ukuran perusahaan 

a = Konstanta 

e = Variabel pengganggu 

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien determinasi

Menurut Sanusi (2011) koefisien determinasi (R
2
) sering pula disebut

dengan koefisien determinasi majemuk. Koefisien determinasi (R
2
) ini

menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh 

variabel bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-sama. Persamaan regresi 

linier berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi (R
2
)  semakin

besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan 

peningkatan jumlah variabel bebas. 
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b. Uji Signifikansi Seluruh Koefisien Regresi secara Simultan (Uji-F) 

Menurut Sanusi (2011) uji ini sering disebut dengan uji model. Uji F yang 

signifikan menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen oleh 

variabel bebas sacara bersama-sama adalah benar-benar nyata dan bukan terjadi karena 

kebetulan. Dengan kata lain, berapa persen variabel terikat dijelaskan oleh seluruh 

variabel bebas secara serempak, dijawab oleh koefisien determinasi (R
2
), sedangkan 

signifikan atau tidak yang sekian persen itu dijawab oleh uji F. Berdasarkan asumsi ini, 

nilai koefisien determinasi (R
2
) dan uji F menentukan baik tidaknya model yang 

digunakan. Makin tinggi nilai koefisien determinasi (R
2
) dan signifikan maka semakin 

baik model itu. 

c. Uji Signifikansi Koefisien Regresi secara Parsial (Uji-t)  

Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk 

mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2016) 

 

 


