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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

A. OBYEK PENELITIAN 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil obyek pada 

Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun 

penelitian ini dilakukan untuk membuktikan variabel dependen (Leverage, 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan)  mana yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap variabel independen (Voluntary Disclosure).  

 

A. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Asosiatif. 

Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini 

dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala 

atau kasus yang sedang diteliti. 

 

B. VARIABEL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

 

a. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel yang 

dipakai dalam melaksanakan proses penelitian, yaitu :  

1. Variabel dependen yang terdiri dari Voluntary Disclosure.
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2. Variabel independen yang terdiri dari Leverage, Profitabilitas, 

Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Status Perusahaan. 

 

b.  Definisi Operasional 

 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen.  Variabel dependen dalam penilitian ini adalah 

voluntary disclosure. Pehitungan variabel dependen ini dilakukan 

dengan menggunakan indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan 

sampel diperoleh dengan cara berikut (Almili dan Retrinasari, 2007) 

dan (Wulandari, 2015) : 

a) Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomi, 

dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak 

diungkapkan akan diberi nilai nol. 

b) Skor yang diperoleh setiap perusahann dijumlahkan untuk 

mendapatkan skor total. 

c) Menghitung indeks kelengkapan dengan cara membagi total skor 

yang diperoleh dengan skor total yang diharapkan dapat di peroleh 

oleh perusahaan. 

Variabel dependen dapat diukur dengan disclosure indeks (DI) 

yaitu indeks Wallace dengan ketentuan seperti pada lampiran 1 tabel 

1.1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian harus memiliki 

pengungkapan sesuai acuan yang telah ditentukan. Disclosure Indeks 
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tersebut memiliki rumusan sebagai berikut (Hertanti, 2005 dan 

Wulandari, 2015) : 

 

 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lain atau bisa disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel 

Independen yang dipakai adalah sebagai berikut :  

1. Leverage 

Dalam variabel ini ada dua rumusan yang dipakai untuk 

menunjukkan ttingkat leverage perusahaan, yaitu  :  

a. Debt to Equity Ratio atau DER (𝑿𝟏) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dapat memiliki modal dari utang jangka 

panjangnya. Para investor yang ingin berinvestasi harus 

memperhatikan rasio ini agar tingkat pengembalian yang 

diberikan sama dengan yang diharapkan.  

Rasio ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

DER = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

DI = 
𝑛

𝐾
 𝑋 100% 
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2. Profitabilitas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumus 

profitabilitas sebagai variabel yang terkait dengan penelitian, yaitu 

: 

a. Return On Equity atau ROE (𝑿𝟐) 

ROE adalah pengukuran yang menjelaskan tingkat 

pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa yang 

didasarkan pada laba bersih terhadap ekuitas saham biasa.. 

Rasio ini menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

3. Likuiditas (𝑿𝟑) 

Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

lancar. Dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kesanggupan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek nya. 

Perhitungan rasio ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

4. Ukuran Perusahaan (𝑿𝟒) 

Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perhitungan total aset yang dimiliki oleh perusahaan terkait untuk 

menentukan ukuran perusahaan yang dijadikan variabel dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 

ROE = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Current Ratio = 
𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

𝐊𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
 x 100% 



36 
 

 
 

 

 

 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi yang diambil berasal dari perusahan-perusahaan manufaktur 

yang sedang listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk pengambilan sample 

digunakan teknik pusposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara 

sengaja dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. Adapun sampel yang 

digunakan adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di BEI. 

Ketentuan-ketentuan pengambilan sampel ini berdasarkan beberapa hal, yaitu 

: 

1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI tahun 2014 yang menerbitkan 

laporan keuangan tahunan secara lengkap. 

2. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI tahun 2014 yang menerbitkan 

laporan keuangan tahunan yang sudah 

diaudit. 

3. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI yang pada tahun 2014 tidak 

delisted. 

4. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI pada Tahun 2014 yang 

mencantumkan item Voluntary Disclosure 

 Ukuran Perusahaan = Logaritma natural dari total aset 
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dan item lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

5. Perusahaan manufaktur yang listing di BEI 

yang menggunakan satuan rupiah dalam 

Laporan Keuangan pada Tahun 2014. 

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang yang listing di BEI pada Tahun 

2014 yang mencantumkan nominal dalam laporan keuangan dalam bentuh 

rupiah. 

 

D. JENIS DAN SUMBER DATA 

Peneliti menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia ( www.idx.co.id ). Sedangkan untuk sumber data, peneliti 

menggunakan data kuantitatif yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis salah satunya berupa Laporan 

Keuangan tahunan yang menjadi sampel, serta informasi lain berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah jenis 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen atau arsip-

arsip perusahaan yang menunjang keberhasilan penelitian (Faisal, 1990: 

http://www.idx.co.id/
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77). Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi 

yang terjadi di masa silam. Pengambilan data-data yang terkait dengan 

penelitian seperti Laporan Keuangan salah satunya diakui atau yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia melalui websitenya www.idx.co.id . 

 

F. TEKNIK ANALISA DATA 

Teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis mencangkup beberapa hal 

penting yang menunjang penelitian tersebut, yaitu : 

a. Melakukan perhitungan terhadap variabel independen dan dependen sesuai 

ketentuan. 

b. Menguji kenormalan data dengan normality test dimana jika nilai Zscore  

berada diantara +/- 1,96 maka dapat dikatakan data tersebut normal. 

c. Menguji penyakit regresi dengan Uji Asumsi Klasik. 

Uji Asumsi Klasik 

1) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari 

pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya autikorelasi, maka DW akan dibandingkan 

dengan Dwtabel dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Jika DW < dk atau DW > 4 – dl, maka ada autokorelasi. 

b) Jika DW diantara du dan 4 – du, maka tidak ada 

autokorelasi. 

http://www.idx.co.id/


39 
 

 
 

c) Jika DW diantara du dan dl atau 4 – du dan 4 – dl, maka 

tidak ada kesimpulan yang pasti. 

 

2) Multikolinieritas 

Multikolinearitas adaalah hubungan antar variabel independen 

yang terdapat dalam model regresi yang memiliki hubungan linier 

yang sempurna. Konsekuensi dari model ini adalah koefisien 

korelasi variabel tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar 

atau tidak terhingga. Syarat uji ini adalah : 

a) Jika toleransi < 0,1 atau inflation factor (VIF) > 10, maka 

terjadi multikolinieritas. 

b) Jika toleransi = 0,05 > 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi 

multikolinieritas antar variabel independen. 

 

3) Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada 

semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baih 

seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Syarat heterokedastisitas 

adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas dan jika tidak 

ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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d. Melakukan pengujian dengan menggunakan analisis Regresi Linier 

Berganda. 

1. Menguji variabel dependen dan independen dengan menggunakan 

Regresi Linier Berganda. Model regresi linier berganda dalam 

penelitian ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut : 

  

Keterangan : 

  Y = Pengungkapan Sukarela  α = Konstanta  

  β   = Koefisien regresi    X1 = Leverage 

  X2 =  Profitabilitas    X3 = Likuiditas 

  X4 = Ukuran Perusahaan   ɛ = error 

 

a) Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan regresi linier 

berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel 

independen terhdapvariabel dependen. Dalam hal ini jika 

signifikan ANOVA <  α = 0,05, maka model ini memenuhi 

syarat, artinya variabel ada pengaruh antara variabel dependen 

dan variabel independen yang di uji. 

 

 

b) Uji T 

𝐘 =  𝛂 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + 𝛃𝟐𝐗𝟐 + 𝛃𝟑𝐗𝟑 + 𝛃𝟒𝐗𝟒 + 𝛆 
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  Uji t bertujuan untuk menguji signifikan koefisien-

koefisien dari variabel-variabel independennya. Dalam hal ini 

jika terjadi interakti dua arah Thitung tidak berada diantara +/- 

Ttabel , maka artinya koefisien regresi signifikan.  Uji T 

dilakukan apabila penelitian tersebut telah melakukan uji F, 

apabila pada uji F menunjukkan tidak adanya pengaruh maka 

penelitian tidak bisa dilanjutkan pada uji T.  



 
 

 
 

 


