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BAB III 

  METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif 

komparatif dengan pendekatan survei. Penelitian deskriptif komparatif ini 

digunakan untuk mendeskripsikan dan mengidentifkasi pengungkapan IC 

pada industri keuangan dan non keuangan.  

 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

      Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik (terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia) yang termasuk dalam kategori 50 Biggest Market Capitalization 

pada tahun 2007- 2014. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan publik yang termasuk dalam ranking 10 besar kategori 50 

Biggest Market Capitalization selama tahun 2007-2014 

2. Memublikasikan laporan tahunan (annual report) pada tahun 2007-2014  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan yang terdaftar di 

BEI dimulai tahun 2007-2014 yang termasuk dalam kategori 50 Biggest 
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Market Capitalization. Laporan tahunan (annual report) perusahaan ini 

diperoleh dari website resmi perusahaan. 

 

D. Teknik Perolehan Data 

      Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui dokumentasi 

berupa data-data laporan tahunan perusahaan (keuangan dan non keuangan) 

yang masuk dalam 50 biggest market capitalization pada tahun 2007-2014. 

 

E. Teknik/Tahapan Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) 

dan uji mann-whitney. Analisis isi (content analysis) adalah suatu teknik 

yang sistematik untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan 

pesan (Ulum et al., 2014). 

1. Analisis Isi (Content Analysis) 

     Dalam analisis isi menggunakan 4 cara sistem kode numerik (four-

way numerical coding system) yang dikembangkan oleh Guthrie et al. 

(1999). Untuk mengidentifikasi tingkat pengungkapan IC dalam laporan 

tahunan perusahaan  mengacu pada penelitian Ulum et al. (2014). Proses 

identifikasi ini dilakukan dengan pemberian checklist pada item yang 

diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan dan diberi bobot sesuai 

dengan proyeksinya. Kode numerik yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

0 = item tidak diungkapkan dalam laporan tahunan; 
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1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi; 

2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik; 

3 = item diungkapkan dalam bentuk moneter; 

Selanjutnya ICD dibuat skor index untuk memunculkan satu angka bagi 

masing-masing perusahaan dengan cara menjumlah skor pengungkapan 

dibagi dengan skor kumulatif (Ulum et al., 2014). 

ICD =
Total skor pengungkapan

Skor kumulatif (64)

2. Statistik Non Parametrik -  Uji Beda (Mann-Whitney)

     Langkah-langkah pengujian mann-whitney yaitu dengan 

membandingkan jumlah item IC yang diungkapkan antara industri 

keuangan dan non-keuangan. 


