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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya 

baik berupa hubungan biasa (Korelasi) maupun hubungan kausalitas (sebab 

akibat) (Ulum, 2015). 

B. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Variabel Independen

a. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan 

nilai pemegang saham (Subramanyan dan Wild, 2013). Profitabilitas 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return On Asset 

(ROA).  Hal ini disebabkan karena ROA memiliki tingkat yang lebih 

independen dalam mengukur profitabilitas dibandingkan dengan 

ROE (Oyelere dkk, dalam Prastiwi, 2013). 

Return On Asset   = 

b. Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam jangka pendek dengan melihat aktiva lancar 
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perusahaan terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan) (Subramanyan dan Wild, 2013). 

Dan nilai current ratio dapat dikatakan baik apabila berada di nilai 

2:1. Rasio  likuiditas  diukur  dengan  menggunakan current ratio.  

      Current Ratio  =       

c. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total 

aset, penjualan, atau ekuitas). Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, 

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

(Ferry dan Jones, dalam Andriyanti, 2007). Dalam penelitian ini 

varibel ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan nilai 

log natural total asset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. 

Total asset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan memberikan 

manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa yang akan datang 

(kurniawati, 2013). Perusahaan yang memiliki total asset yang besar 

akan mendaptkan lebih banyak perhatian dari para stakeholder 

(Kurniawati, 2013). Dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memilikiprospek yang baik dalam jangka waktu 

yang relative lama, selain itu juga menunjukan bahwa perusahaan 

relative stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan 

perusahaan yang kecil (Sari, 2013). 
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d. Dewan Direksi 

Pelaksanaan corporate governance untuk dewan direksi diukur 

melalui rata-rata tingkat kehadiran rapat antara anggota dewan direksi 

yang telah terjadi selama periode satu tahun. Tingkat kehadiran 

anggota dalam rapat mencerminkan keefektifan anggota dewan direksi 

dalam komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan direksi untuk 

mewujudkan good corporate governance (Suryono dan Prastiwi, 

2011). 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × 100% 

e. Komite Audit 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel komite audit yang 

ada di perusahaan. Dengan menghitung rata-rata tingkat kehadiran 

anggota komite audit dalam rapat selama satu periode (Ratnasari, 

2011). Tingkat kehadiran anggota dalam rapat mencerminkan 

keefektifan anggota komite audit dalam komunikasi dan koordinasi 

antara anggota komite audit untuk mewujudkan good corporate 

governance (Suryono dan Prastiwi, 2011). 

 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 × 100% 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sustainability 

report. Pengungkapan sustainability report dengan menggunakan 
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index dari indikator GRI (Global Reporting Initiative) 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 sosial. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jeni data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara yang umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

documenter) baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Nur 

Indrianto dan bambang Supomo, 2014 : 147). Data sekunder dalam penelitian 

ini berupa Annual Report dan sustainability report perusahaan trahun 2014. 

Sumber data tersebut diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan 

website resmi masing-masing perusahaan sampel. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan di Indonesia yang listed di BEI tahun 2014. Pemilihan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobabilitas atau secara tidak 

acak dengan teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu dengan pendekatan judgement sampling yaitu 

pendekatan sampling dengan menerapkan batasan atau kriteria tertentu dalam 

menentukan sampel penelitian (Nur Indrianto dan bambang Supomo, 2014 : 

131). Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: 
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1. Perusahaan tersebut mempublikasikan Sustainability Report  2014. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan Annual Report dan/atau Laporan 

Keuangan tahun 2014. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari catatan-

catatan atau dokumen perusahaan. 

F. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Menghitung Profitabilitas dan Likuiditas 

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber 

yang dimilki. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan 

menggunakan Return On Asset (ROA). 

Likuditas adalah rasio yang menggambarkan posisi keuangan 

jangka pendek yang dimilki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini 

perusahaan rasio profitabilitas diukur menggunakan current ratio. 

 Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan nilai return n asset (ROA) dan 

current ratio yang dimiliki oleh 41 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian. Selanjutnya peneliti akan mengidentifikasi perusahaan yang 

memiliki nilai ROA dan current ratio tertinggi dan terendah. 

2. Mengidentifikasi Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukan oleh total asset, jumlah penjualan, rata-rata 
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total penjualan, dan rata-rata total asset. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan nilai total asset sebagai pengukuran. 

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi total asset dari 41 perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian yang kemudian dijelaskan perusahaan 

yang memiliki total asset tertinggi dan terendah.  

3. Mengidentifikasi Corporate Governance (Dewan Direksi dan Komite 

Audit) 

Dalam penelitian ini corporate governance diproksikan 

menggunakan dewan direksi dan komite audit yang masing-masing 

diukur menggunakan rata-rata tingkat kehadiran anggota dalam rapat.  

Pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi rata-rata tingkat kehadiran 

anggota dalam rapat anggota dewan direksi dan komite audit dari 41 

perusaahan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang selanjutnya 

akan diidentifikasi perusahaan yang memiliki rata-rata tingkat kehadiran 

anggota dalam rapat anggota dewan direksi dan komite audit tertinggi 

dan terendah. 

4. Mengidentifikasi Pengungkapan Sustainability Report 

 

Dalam penelitian ini pengungkapan sustainability report diukur 

menggunakan GRI (Global Reporting Initiative) G4. Total indikator yang 

ada mencapai 91 indikator yang terdiri dari 9 indikator ekonomi, 34 

indikator lingkungan dan 48 indikator sosial. 
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 Pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi pengungkapan 

sustainability report yang dilakukan 41 perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini yang selanjutnya akan diidentifikasi perusahaan-

perusahaan yang memilki tingkat pengungkapan tertinggi dan terendah. 

5. 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). 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Menurut 

Ghozali (2011) bahwa uji t dan uji F mengasusmsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar 

maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang 

kecil. Dalam penelitian ini uji normalitas data  menggunakan uji 

statistic non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

b. Asumsi Klasik 

a) Gejala Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini Untuk 
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mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi dilihat dari : (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

b) Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jikia variance 

pengamatan residual tetap, maka akan terjadi homoskedastisitas, 

sedangakan apabila residual pengamatan berbeda disebut 

heretoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.dalam 

penelitian ini pengujian menggunakan Uji Scatterplot. 

6. Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka tahap selanjutnya 

adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda. 

Menurut Sanusi (2011 : 134) regresi berganda menyatakan hubungan 

kausalitas antara dua variabel atau lebih dan memperkirakan nilai 

variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5+ e 

Di mana: 

Y = Sustainability Report 
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X1 = Profitabilitas 

X2 = Likuiditas  

X3 = Ukuran Perusahaan  

X4 = Dewan Direksi 

X5 = Komite Audit 

a = Konstanta 

b1b2b3= koefisien regresi 

e = Variabel Pengganggu 

7. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Sanusi (2011) koefisien determinasi (R2) sering pula 

disebut dengan koefisien determinasi majmuk. Koefisien determinasi 

(R2) ini menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang 

dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-

sama. Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai 

koefisien determinasi (R2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung 

meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas. 

8. Uji Hipotesis 

a. 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 
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seluruh variabel bebas secara serempak, dijawab oleh koefisien 

determinasi (R2), sedangkan signifikan atau tidak yang sekian persen 

itu dijawab oleh uji F. Berdasarkan asumsi ini, nilai koefisien 

determinasi (R2) dan uji F menentukan baik tidaknya model yang 

digunakan. Makin tinggi nilai koefisien determinasi (R2) dan 

signifikan maka semakin baik model itu. 

b. 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. Berkaitan 

dengan hal ini, uji signifikansi secara parsial digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian (Sanusi, 2011). Dengan ketentuan: 

H0 diterima apabila  Pr ≥  𝛼𝛼 =  0,05 

H0 ditolak apabila    Pr ≤  𝛼𝛼 =  0,0 


