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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

asosiatif. Penelitiaan asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variaabel yang lain. Hubungan 

ini dapat berupa hubungan biasa (korelasi), maupun hubungan kausalitas (sebab 

akibat). Dalam penelitian jenis ini selalu setidaknya dua  variabel penelitian. (Ulum 

dan Juanda, 2016: 78) 

B. Variabel dan Definisi Operasional variabel

1. Variabel Independen

Corporate  Governance  didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-

prinsip antara lain  fairnes,  transparancy,  accountability, dan responsibility yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan 

komisaris), pihak kreditur, karyawan, serta stakeholder  lainnya yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Indikator mekanisme Corporate 

Governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Skor Good Corporate Governance (GCG) atau Corporate Governance Index 

yang diperoleh dari IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship). Skor 

GCG yang digunakan diperoleh dari Indonesian Most Trusted Companies pada 

tahun 2016 yang didasarkan pada nilai Corporate Governance Index pada tahun 

sebelumnya dan pada laporan perusahaan yang menampilkan skor Corporate 

Governance Index. 
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2. Variabel Dependen  

 Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Sustainability report dalam 

hal ini pengukurannya menggunkan GRI G4 yaitu terdapat 91 indikator yang terdiri 

dari 9 Indikator Ekonomi, 34 indikator lingkungan, dan 48 indikator sosial. Dari 

uraian diatas dapat ditarik kesimpulan untuk mengukur variabel ini yaitu dengan 

menjumlah item yang ada pada SR lalu membaginya dengan total  jumlah indikator 

dalam pengungkapan SR. 

SR= 
𝟗𝟏 (𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝑮𝑹𝑰 𝑮𝟒)

𝑰𝒕𝒆𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒖𝒏𝒈𝒌𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏  𝒑𝒂𝒅𝒂 𝑺𝑹 
𝑿𝟏𝟎𝟎%  

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 . Teknik dalam pengambilan sampel 

penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam purposive sampling pemilihan 

sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang digunakan 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan 

penelitian. Nama purposive sampling menunjukkan bahwa teknik ini digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu (Sutrisno Hadi, 1985: 226). Adapun kriteria 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan tersebut mempublikasikan Sustainability report pada tahun 

2016. 
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2. Perusahaan tersebut menerbitkan Annual Report atau Laporan Keuangan 

Tahunan 2016 

3. Perusahaan memiliki corporate governance index yang telah terdaftar 

dalam lembaga IICG.  

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya (Ulum dan Juanda, 2016: 94). Sumber data tersebut diperoleh dari 

website resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi dari masing-masing sampel. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang 

sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain (Ulum dan Juanda, 2016: 96). Data 

diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing 

perusahaan serta melakukan dokumentasi melalui lembaga IICG.  

F. Teknik Analisis Data  

1. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dengan menghitung 

skor Corporate Governance dengan cara menjumlahkan skor dari empat 

kategori penilaian yang terdiri dari Self Assesment, kelengkapan dokumen, 

penyusunan makalah, dan observsi.  
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2. Mencari presentase laporan Sustainability Report yang diukur melalui index 

GRI-G4 dengan cara menjumlahkan item yang ada pada laporan SR lalu 

membaginya dengan 91 indikator  GRI-G4.  

3.  Tahap ketiga  yang dilakukan dalam menganalisis adalah melakukan 

analisis statistik deskriptif, statistik deskriptif adalah untuk memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak menguji hipotesis. Statistik 

deskriptif hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis atau 

menggambarkan data disertai perhitungan agar karakteristik yang 

digunakan dapat diperjelas. Dalam menganalisis stattistik deskriptif peneliti 

menggunakan SPSS versi 23. 

4.    Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan  Partial 

Least Square dengan menggunakan software WarpPLS yang dijalankan 

menggunakan media komputer. Menurut Ghozali (2006), PLS juga 

merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM 

berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian 

umumnya menguji kualitas/teori, sedangkan PLS lebih bersifat predictive 

model. 

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori 

sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode 

analisis yang powerfull (Ghozali, 2006), karena metode PLS mempunyai 

keunggulan tersendiri diantaranya: data tidak harus berdistribusi normal 

multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio 
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dapat digunakan pada model yang sama) dan ukuran sampel tidak harus 

besar. Walaupun PLS digunakan untuk menkonfirmasi teori, tetapi dapat 

juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara 

variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk 

dengan indikator reflektif dan formatif. 

Menurut Ghozali (2006) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk 

tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah 

linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk 

menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana 

inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) 

dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator 

dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari 

variabel dependen.  

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan 

menjadi tiga. Pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk 

menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (path 

estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan 

indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi 

parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk 

memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap 

dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, 

menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk 
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inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi 

means dan lokasi (Ghozali, 2006). 

4. Uji Model Struktural (Inner Model) 

Menilai Inner Model atau Structural Model, dalam menilai model 

dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen apakah mempunyai pengaruh yang subtantif.  

Di samping melihat nilai R-Square, model PLS juga dievaluasi 

dengan melihat Full collinearity VIF  dan Q-Square predictuve relevance 

untuk setiap variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Full 

collinearity VIF merupakan hasil pengujian  kolinearitas  penuh yang  

meliputi  multikoliearitas  vertikal, lateral dan common method bias, 

sedangkan Q-Square predictive relevance digunakan untuk mengukur 

seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. 

Nilai Full collinearity VIF  harus di bawah 3.3 untuk setiap variabel 

laten  agar tidak ada masalah multikoliearitas  vertikal, lateral dan common 

method bias. Nilai Q-Squre predictive relevance lebih dari 0 menunjukkan 

bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-

Square predictive relevance kurang dari 0 menunjukkan bahwa model 

kurang memiliki predictive relevance. 
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G. Uji Hipotesis  

Pada pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk 

melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. 

Langkah-langkah dalam analisisnya adalah sebagai berikut :  

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan metode resampling Bootstrap yang 

dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t 

atau uji t. Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data 

terdistribusi bebas (distribution free) tidak memerlukan asumsi distribusi normal, 

serta tidak memerlukan sampel yang besar. Pengujian dilakukan dengan t-test, 

bilamana diperoleh p-value. 

 

H0  ;   ρ  =    0, Corporate governance tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Sustainability report. 

H1 ; ρ ≠ 1, Corporate governance berpengaruh terhadap pengungkapan 

Sustainability report. 

 


