
 
 

24 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian merupakan penelitian Asosiatif (kausal). Penelitian 

asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

suatu variabel dengan variabel yang lain. (Ulum dan Juanda 2018:78). Penelitian 

asosiatif juga mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi 

faktor lain (berdasar koefisien korelasi) bisa berbentuk kausalitas dan korelasi. 

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sustainability Report. 

Pengungkapan Sustainability Report dengan menggunakan indikator GRI 4.0 

(Global Reporting Initiative). 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. 

Apabila perusahaan mengungkapkan item maka diberi nilai 1 dan 

apabila tidak mengungkapkan maka diberi nilai 0. Selanjutnya setiap item 

dijumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah total pengungkapan 

berdasarkan GRI (91 items). Rumus perhitungan dapat dituliskan sebagai 

berikut Variable dependen
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𝑆𝑅𝐷𝐼 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

91
x100% 

2. Variabel Independen 

 Variabel independen atau variable bebas adalah variabel yang tidak terikat 

oleh variabel lain (Ulum dan Juanda, 2018:86). Dalam penelitian ini, variable 

independen adalah sebagai berikut: 

a. Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris merupakan pengawas dan memberikan nasihat kepada 

dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan corporate governance untuk 

dewan komisaris diukur melalui rata-rata tingkat kehadiran rapat antara anggota 

dewan komisaris yang telah terjadi selama periode satu tahun. Semakin 

seringnya dewan komisaris mengadakan rapat, maka diharapkan tindakan 

pengawasan terhadap dewan direksi dapat semakin baik dan mengevaluasi 

kebijakan yang diambil oleh dewan direksi, sehingga untuk pertanggung 

jawaban oleh dewan komisaris terhadap stakeholdersnya dan demi 

keberlangsungan hidup perusahaan, diharapkan pengungkapan terhadap 

Sustainability Report dapat semakin luas. 

𝐷𝐾 =
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡
 x100% 
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b. Komite Audit 

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu mengawasi yaitu salah 

satunya terhadap laporan perusahaan. Pengukurannya dengan menghitung rata-

rata tingkat kehadiran rapat anggota komite audit dalam satu tahun. melalui 

jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk 

melakukan praktik pengungkapan Sustainability Report sebagai media 

komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh 

legitimasi melalui pelaksanaan good corporate governance. 

𝐾𝐴 =
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡
 x100% 

c. Profitabilitas 

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Profitabilitas 

dapat diukur dengan return on asset (ROA), return on investment (ROI), dan 

earning value added (EVA). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas adalah ROA. ROA dapat menampilkan kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan dalam aktiva secara keseluruhan dengan tujuan 

menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi menjadi daya 

tarik tersendiri bagi investor. ROA dipilih dalam penelitian ini karena paling 

sering digunakan untuk mengukur profitabilitas dimana mencerminkan semua 

laporan keuangan. Sehingga menggunakan rumus: 
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𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x100% 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yaitu skala perusahaan yang dapat dilihat dari total 

aktiva perusahaan pada akhir tahun, hal tersebut dapat mengklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan total 

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

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan total aktiva/aset 

merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Sumber daya sendiri ada dua macam, yaitu fisik dan non fisik. Total aset adalah 

keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Semakin 

besar total aset perusahaan maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan 

perusahaan besar. Total aset perusahaan yang meningkat berarti kekayaan 

perusahaan meningkat. Dalam penelitian ini total aset merupakan salah satu 

proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan. Sehingga 

menggunakan rumus: 

   Size = Log (Total Aset) 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Indonesia yang 

terdaftar di globalreporting.org (kecuali perusahaan financial service and 

nonprofit/service). Lamanya periode penelitian ini adalah 1 tahun. Perusahaan yang 

dipilih untuk penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih menggunakan metode 
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teknik purposive sampling, yaitu dengan kategori tertentu. Adapun macam-macam 

kategorinya sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang mengungkapkan Annual Report tahun 2017. 

2. Peusahaan menampilkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis dewan 

komisaris, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tahun 2017. 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan Jenis data sekunder. Data Sekunder sendiri 

dapat diartikan yaitu sumber data yang diperoleh melalui perantara tidak langsung. 

Sumber data penelitian ini dapat berupa Annual report dan Sustainability report yang 

telah dipublikasi di website perusahaan. 

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari teknik dokumentasi, 

yaitu dengan melihat dokumen perusahaan. yang merupakan teknik pengambilan data 

dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan dan 

sustainability report yang dipublikasikan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran laporan tahunan 2017 dan penelusuran 

daftar perusahaan yang telah mengeluarkan Sustainability Report. Studi pustaka atau 

literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel serta sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan juga dijadikan sumber pengumpulan data 

F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 
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Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan 

menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur 

mengenai suatu kegiatan. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-

rata (mean) dan standar deviasi. (Ghozali, 2016).  

Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah 

screening terhadap data yang diolah. Salah satu pengguna statistic parametrik 

adalah asumsi multivariate normality, yaitu asumsi bahwa setiap variabel dan 

semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal (Ghozali, 2016). 

Asumsi ini dapat diuji dengan melihat: 

2. Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel 

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error 

yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan 

pengujian setara statistik.  

Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi 

normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng 

ke kanan. Uji normalitas pada multivariat sebenarnya sangat kompleks, 

karena harus dilakukan pada seluruh variabel secara bersama-sama. Namun, 
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uji ini bisa juga dilakukan pada setiap variabel, dengan logika bahwa jika 

secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, 

maka secara bersama-sama variabel-variabel tersebut juga bisa dianggap 

memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2010).  

Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam 

analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pengujian normalitas data 

menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS 

16. 

b. Gejala Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di 

antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya 

efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 
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3) Multikolonieritas dapat juga 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. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).  

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam 

model regresi adalah salah satunya dengan melakukan Uji Glejser untuk 

melihat nilai signifikansi semua variabel. Uji Glejser dilakukan dengan cara 

mengabsolutkan variabel dependen, kemudian meregresnya terhadap 

variabel independen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka tahap selanjutnya adalah 

pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda.  
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ e 

Keterangan: 

Y = Sustainability Report 

X1 = Dewan Komisaris 

X2 = Komite Audit 

X3 = Profitabilitas 

X4 = Ukuran Perusahaan 

a  = Konstanta 

b1b2b3= koefisien regresi 

e = Variabel Pengganggu 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka akan dilakukan dengan uji 

koefisien determinasi, uji pengaruh simultan (F test) dan uji signifikansi 

parameter individual (t test). 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. (Ghozali, 2016) 

Menurut Sanusi (2011) 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 
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(mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan 

jumlah variabel bebas. 

b. Uji Signifikansi Simultan (F test) 

Menurut Ghozali (2016) uji signifikansi simultan (F-test) pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis 

adalah sebagi berikut :  

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa 

secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara 

simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen 

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

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2016) 

1) Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa 

secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen.  
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2) Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara 

parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 


